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Поштовани, 
 

Настављајући традицију Врховни касациони суд, поред редовног 
садржаја, објављује у овом Билтену и одговоре на спорна правна питања 
из кривичне материје које је утврдило Кривично одељење Врховног 
касационог суда и ставове утврђене у поступку уједначавања судске 
праксе према Плану активности Врховног касационог суда ради 
уједначавања судске праксе I Су-7 24/2014 од 01.04.2014. године.   

Ради попуњавања правних празнина у поступку заштите права на 
суђење у разумном року у Билтену објављујемо и правна схватања и 
сентенце које је утврдило Одељење за заштиту права на суђење у 
разумном року Врховног касационог суда што треба да допринесе 
уједначеном поступању судова у примени Закона о уређењу судова у овој 
области и спречи доношење различитих одлука судова.    

 

Редакција 
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Драгомир Милојевић, 
председник Врховног касационог суда 

 

 

Поштоване колеге и колегинице, пријатељи,  
драги и уважени гости, даме и господо 

 

Поново имам задовољство и част да поздравим учеснике традици-
оналног саветовања судија Србије чији је организатор Врховни касациони 
суд, коме је ове године 168. рођендан. 

Своје обраћање Вама, који сте главни носиоци остварења сигурно-
сти грађана и последња брана у заштити људских права и слобода, а тиме 
и враћања поверења у наш правни систем, започео бих мислима филозофа 
Хегела, који је говорио да су математика и право две најегзатније науке: 
математика зато што математички проблем има једно решење, а право за-
то што постоји само једна истина. 

Мишљења сам да само добар судија, било да је урођеног или време-
ном стеченог осећања за правду и истину, може донети праведну и истини-
ту судску одлуку, ма како истина и правда биле неодређене категорије.  

Право, правда, идеал владавине права, су појмови чија садржина 
кроз векове још није дефинисана, мада сви истима тежимо. 

Једно од првих ствари које научимо на правном факултету је да 
право и правда нису једно те исто, као ни правно и морално, иако се од 
права очекује да буде морално и праведно, а у правосуђу се уобичајено 
каже: у суду се не може добити право и правда, већ пресуда.  

Ја лично сам најближи старој латинској изреци „правда је стална и 
вечита воља да се свакоме да право које му припада“. 

Насупрот овој дефиницији имамо читав низ других које је донекле 
искључују. Тако да на пример стара пословица каже „чија сила тога и прав-
да“, а Паскал је мишљења „правда без моћи је немоћна, моћ без правде је 
тиранска“. Речено нас упућује на закључак да је правда субјективни појам и 
верујем да смо сви доживели безброј пута да је нека пресуда била правична, 
али по нама неправедна, док је по неком другом била јако праведна. 
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Стога се оправдано поставља питање колико је појам правде данас 
релативан? Да ли предност има оно што је праведно или право? Или се 
можда слажете са констатацијом да је право људска творевина а правда 
божија, или се можда слажете са Аристотелом да се у праву никада не те-
жи идеализму, него правичном решењу, те да једнаке ствари треба трети-
рати једнако, неједнаке - неједнако.  

Без обзира на сва вековна лутања оба значења та два појма, мора-
мо се сложити да је право правна категорија везана за законе, односно на 
државу која је гарант неког права, јер без права нема ни државе, а правда 
је морална категорија. Следствено томе може се закључити да право креи-
рају људи и да је тако конципирано да већини одговара, али наравно има 
и доста оних којима не одговара. Ово зато јер како каже Ремзи Кларк 
(бивши судија Врховног суда Сједињених америчких држава) право почи-
ва на закону, али закон је несавршени инструмент правде. Примера ради, 
негде је некажњиво имати шест жена, бити педофил, а кажњиво бити геј, 
негде се правда дели по принципу „око за око, зуб за зуб“ , негде дожи-
вотном казном затвора.  

Углавном сви друштвени системи на различите начине вековима те-
же постићи или макар достићи идеал владавине права, ма шта то значило.  

Ту ни Србија није изузетак. Историјске чињенице указују да коре-
ни ове борбе за правду у Србији потичу из доба Светог Саве, који је у 
исто време када је енглески краљ Јован без земље издао на латинском чу-
вену Magna corta Libertatum, у Србији уредио и на народном језику обја-
вио збирку световних и црквених прописа под називом ''Номоканон'', од-
носно ''Законоправило'' које је касније почело да се примењује и у Русији. 
Заједно са Душановим закоником, које је такође писано народним јези-
ком, ова дела чине темељ српске правне културе.  

Ово све говорим подсећања ради, о дугој правној историји у Срби-
ји која је одувек била на европском путу и вековној тежњи ка владавини 
права, осим појединих периода, који су диктирали историјски догађаји, 
када је тај пут прекидан, а задњих година настављен. 

Период од прошлогодишњег саветовања до данас обележио је по-
четак спровођења Националне стратегије реформе правосуђа. Стога није 
на одмет да се још једанпут подсетимо пет кључних начела стратегије, то 
су: независност, непристрасност и квалитет правде, стручност, одговор-
ност и ефикасност. У овим начелима су инкорпорисани постојећи стан-
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дарди који су у овој области дефинисани и међународним документима, 
од којих је један од најзначајнијих Препорука број Р (94) 12. Комитета 
министара Савета Европе државама чланицама о независности, ефикасно-
сти и улози судија.  

У процесу усклађивања закона и других прописа са стандардима 
Европске уније једно од најважнијих места правног уобличавања постоје-
ћег правног система заузима „Поглавље 23“ које се односи и на захтев да 
правосуђе буде независно.  

На предлог Министарства правде, Влада је утврдила Акциони 
план за спровођење Националне стратегије који предвиђа као један од 
стратешких циљева транспарентно функционисање у пуном капацитету 
органа који гарантују независност и самосталност судова и судија и само-
сталност јавних тужилаштава и заменика јавних тужилаца (ВСС и ДВТ). 
За такав стратешки циљ најважније мере су измене Закона о Високом са-
вету судства у правцу унапређења транспарентности и квалитета избор-
ног процеса, конкретизовања надлежности Високог савета судства и при-
премне активности за измену уставног оквира у правцу искључења На-
родне скупштине из процеса избора председника судова и судија, као и 
искључење представника законодавне и извршне власти у чланству Висо-
ког савета судства.  

Мора се напоменути да иституционална решења сама по себи ни-
су довољна да независност судства преведу у реалну социјалну чињеницу. 
Развијање културе правне државе која владавину жели учинити рационал-
ном, предвидљивом и праведном представља елементарну претпоставку 
независном суђењу као реалној социјалној чињеници.  

Заштита независности судства представља кључни императив сва-
ког концепта владавине права и развој независног и стручног правосудног 
система представља кључну претпоставку за развој одрживе демократије. 
Успостављање чврстих de iure гаранција независности судства јесте само 
први корак ка успостављању праве, de facto независности судства. 

Мора се признати да су код нас, у Републици Србији приметна та-
ква настојања чије остваривање као нужност намеће кориговање постоје-
ћег правног оквира, јер је неприхватљиво, да се управо у највишем прав-
ном акту - Уставу налазе систематске и структуралне препреке незави-
сном положају судова, како је то приметио и наш угледни професор 
уставног права Ратко Марковић.  
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Стога је радна група за израду анализе измене Уставног оквира 
коју је оформила Комисија за спровођење Националне стратегије реформе 
правосуђа урадила један радни текст који ћемо ускоро и објавити и упути-
ти на јавну дискусију. Укратко ћу вас упознати, са по мени најважнијим 
закључцима те радне групе које иду за тим: 

Прво, да се измени решење за одлучивање о избору судија и исто 
се више не дели између Народне скупштине и Високог савета судства већ 
да о избору судија, а и председника судова одлучује искључиво Високи 
савет судства; 

Друго, да начела судства треба прецизније и систематичније дефи-
нисати, да је назив Врховни касациони суд контрадикторан и предлог је 
да се врати ранији назив највишег суда у Републици, тј. да буде Врховни 
суд, дато је више алтернатива о избору судија на мандат од три године, 
али преовладава став да такав начин избора треба или избрисати или пре-
формулисати у смислу да би судије након истека тог првобитног изборног 
периода могле аутоматски да стичу сталну судијску функцију о чему би 
одлучивао ВСС, на основу резултата рада.  

Предлог је и да основу за престанак судијске функције и разлози 
за разрешење поново буду конституционализовани, рестриктивније поста-
вити разлоге за разрешење, како судије не би константно биле изложене 
„ветрометини“. Коришћење правних стандарда попут „несавесно“ посту-
пање, у овако деликатним питањима сигурно не може бити гаранција не-
зависности судства.  

Такође један од закључака је да представник законодавне власти 
буде искључен из учешћа у раду Високог савета судства, а учешће мини-
стра правде уколико такво решење остане треба значајно модификовати, 
тако да он буде члан ограниченог капацитета и не би имао овлашћења да 
одлучује о статусним питањима везаним за судије и председнике судова. 
Једно од закључака је и да председник ВКС треба да буде члан ВСС, али 
не и да по аутоматизму буде председник овог одбора.  

Оваквим закључцима радна група сматра да ће се постићи основ-
ни принцип правне државе који је садржан у захтеву да се правно ограни-
чи државна власт, што се постиже поделом власти на три гране: законо-
давну, извршну и судску, а независност и самосталност судства се оства-
рује слободном интерпретацијом и применом права у остваривању функ-
ције пресуђивања, а што искључује сваки облик утицаја и притиска од 
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стране представника политичке власти. Ово стога јер смо били сведоци 
покушаја да се универзални стандард поделе власти на законодавну, извр-
шну и судску замењује неком новом трипартитном поделом власти у којој 
судови воде расправу, медији суде, а политичари пресуђују. 

Независност судске власти подразумева у првом реду непристра-
сно одлучивање на основу утврђених чињеница и у складу са законом, без 
непотребних утицаја, притисака, претњи, директног и индиректног меша-
ња са било које стране. Независност судије значи да судија није дужан да 
икоме, па ни другим судијама и председнику суда, објашњава своја прав-
на схватања и утврђено чињенично стање, изузев у образложењу одлуке 
или када то закон или Пословник посебно налаже. Независност судства 
треба да гарантује држава путем Устава и закона, али и вођењем политике 
која томе доприноси.  

Принцип независности судства штити ову грану власти, пре свега, 
од недозвољеног утицаја законодавне и извршне власти које имају инсти-
туционалне могућности утицаја на судство. Критика појединих пресуда 
од стране цивилног друштва пак има за циљ покретање стручне расправе 
о квалитету пресуда и вредностима које се тим пресудама промовишу.  

Ово стога што коначан циљ заједничких напора свих релевантних 
правосудних институција јесте поштовање владавине права, обезбеђење 
једнакости свих пред судом, јер правна држава неометано функционише 
само онда када се једнакост пред законом никада не доводи у питање.  

Тај циљ може постићи само добро организован и независтан суд 
кога нема без стручних, професионалних и независних судија.  

Сада се поставља питање да ли смо ми судије такве које могу да 
одговоре тим изазовима и циљевима. Сви ћемо безрезервно рећи да смо 
стручни и професионални, али без обзира што су бројеви само део приче, 
они у потпуности не потврђују наше оцене. 

Ја вас нећу замарати са резултатима рада, бројевима решених и 
нерешених предмета, оптерећености и ажурности судија, јер сви добро 
знамо да стање у судству није добро. Да су судови, тј. судије преоптереће-
ни бројем предмета, да су судије неравномерно оптерећене је малтене но-
торна чињеница, али је и чињеница да стари предмети у Србији и даље 
постоје и да проценат укинутих одлука није на завидном нивоу. 
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Ради смањења броја старих предмета донет је јединствени Про-
грам решавања старих предмета у Републици Србији, чији је циљ енер-
гичније савладавање прилива предмета. Исти је у складу са мерама и ак-
тивностима утврђеним Акционим планом за спровођење Националне 
стратегије и циљ овог програма је смањење старих предмета за 80% у на-
редних пет година, односно 20% годишње. На први поглед то делује као 
амбициозан план, али кроз пилот пројект УСАИД, који је спроведен у 10. 
судова, број старих предмета смањен је у року од 3. године за 50% радећи 
са истим смерницама и циљевима које смо поставили у јединственом про-
граму. Ти резултати су нам показали да је то могуће. Програмом су дефи-
нисане мере за смањење броја старих предмета, а Врховни касациони суд 
је образовао радну групу за праћење примене програма. Сви судови су до-
ставили своје појединачне програме за решавање старих предмета, а рад-
на група је у једном броју судова констатовала неправилности због чега 
су судови били у обавези да поступе по примедбама и ускладе своје про-
граме са јединственим програмом за решавање старих предмета.  

Оно што се очекује од судија је да морају да уложе додатни напор 
да се смањи број старих предмета, јер, заиста је неприхватљиво да пред-
мети у првом степену трају више од 10. година. Имамо сада и боље зако-
не, који појачавају процесну дисциплину странака и у парници и у криви-
ци. Врховни касациони суд даје подршку свим судовима у Републици да 
што ефикасније и квалитетније пруже правну заштиту грађанима и да у 
што краћем року заврше најстарије предмете.  

Континуирани проблем првостепених судова представљају извр-
шни комунални предмети (Ив) који оптерећују читав систем. Председник 
ВКС је почетком маја поднео иницијативу Министарству правде да се 
предузме низ мера како би се што ефикасније решио овај проблем: 

- испитивање могућности да повериоци-јавна предузећа отпишу 
багателна потраживања и повуку предлоге за извршење у тим предметима 
(например до 500,00 динара); 

- измена Закона о извршењу и обезбеђењу како би се омогућило 
брже спровођење принудне наплате за комуналне услуге преко приватних 
извршитеља и за предмете где је извршење покренуто пре ступања на сна-
гу новог закона; 

- допуна Закона о извршењу и обезбеђењу у погледу обуставе извр-
шења у очигледно „нерешивим“ предметима наплате комуналних услуга, 
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јавних предузећа због осиромашења дужника, а које би се евентуално мо-
гло наставити у року од 10. година од обуставе под одређеним условима.  

Полазећи од утврђених принципа Европског суда за људска права 
у Стразбуру у погледу правне сигурности и чињенице да је Врховни каса-
циони суд највиши суд у националној организацији судова, исти је почео 
да у пуном капацитету врши своју законом прописану надлежност на 
уједначавању судске праксе ради јединствене примене права и једнакости 
странака у судским поступцима.  

У организацији Врховног касационог суда од децембра 2013. 
године одржан је већи број саветовања са вишим и апелационим судовима 
на којима је расправљано о спорним правним питањима у вези којих по-
стоји неуједначена судска пракса. На тим саветовањима је дошло до уса-
глашавање већег броја спорних правних ситуација, а о чему ће бити више 
речи на округлом столу који је посвећен искључиво тој теми.  

У оквиру ове своје надлежности Врховни касациони суд је изра-
дио план активности, којим су дефинисане све активности ради уједнача-
вања судске праксе како Врховног касационог суда тако и судова репу-
бличког ранга, апелационих судова, виших, привредних и основних судо-
ва, хоризонтално и вертикално уједначавање судске праксе и едукација.  

Иначе као што знате од 01.01.2014. године отпочела је са радом 
нова мрежа судова која је у многоме допринела равномернијој оптереће-
ности судова и судија.  

У вези ступања на снагу сета правосудних закона, посебно Закона 
о уређењу судова, нужно је поменути активности Врховног касационог 
суда и Високог савета судства везаних за суђење у разумном року.  

Наиме, Високи савет судства је дао смернице за унунутрашње уређе-
ње судова у поступку за заштиту права на суђење у разумном року, а са своје 
стране Врховни касациони суд је свим надлежним судовима доставио ставо-
ве одељења ВКС за суђење у разумном року, које чине све судије тог суда 
осим председника. Уз те ставове достављена је релевантна судска пракса 
Уставног суда Републике Србије као и Европског суда за људска права у 
Стразбуру, тако да смо на тај начин са своје стране учинили да поступци по-
водом захтева за заштиту права на суђење у разумном року код надлежних 
судова буду ефикасније и посебно да буде уједначена судска пракса. 
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Када је реч о одговорности судија, која је једна од начела из нацио-
налне стратегије за реформу правосуђа, мора се рећи да Закон о судијама са-
држи одредбе о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности. 
Органи надлежни за одлучивање о дисциплинској одговорности су дисци-
плинска комисија, у првом степену и Високи савет судства, у поступку по 
жалби, а против одлуке Високог савета судства, судија може покренути 
управни спор, чиме је обезбеђена и судска заштита у овом поступку.  

Од прошлог саветовања до данас пред дисциплинском комисијом 
покренуто је 39. поступака, а можемо напоменути да је председник Вр-
ховног касационог суда иницирао покретање дисциплинског поступка у 
26. случајева због неблаговремене израде одлука. Ова чињеница говори о 
још увек недовољној активности председника судова и њиховој обавези 
да се старају о законитости и ефикасности судског поступка.  

Речено по мом мишљењу не представља никакву претњу или при-
тисак на судије, мада се мора рећи да се дијаманти најбоље брусе под 
притиском. Ово кажем јер је и препорука Комитета савета Европе у тачки 
69. да дисциплински поступак може да уследи ако судија не обавља своју 
дужност ефикасно и правилно. То је заиста широк и донекле неодређен 
појам, али исти не треба и не сме бити злоупотребљаван, јер у том случају 
и подносилац пријаве подлеже одговорности. Стога и у том смислу мора-
мо уложити напор и као што захтевамо независност, самосталност, стал-
ност и непокретност и поштовање начела да судија не може да одговара за 
своје мишљење и глас у суђењу, морамо јасно и отворено рећи колегама 
који се у свом раду не понашају ефикасно и правилно и у складу са судиј-
ским кодексом, да не заслужују да носе часно име ове професије - судије. 

С друге стране посебно нови Закон о судијама пружа сигурне га-
ранције да ће се одговорност или неодговорност сигурно утврдити у зако-
нитом поступку који подлеже и судској контроли.  

С тим у вези нужно је рећи да је Високи савет судства донео Пра-
вилник о мерилима за вредновање рада судија и председника судова. У 
изради Правилника учествовали су судије свих судова као и представници 
Друштва судија, и они су утврдили та мерила. Високи савет судства је у 
складу са Правилником одредио комисије које ће вршити вредновање, а 
одређени су и судови као пилот фаза на основу којих ћемо утврдити при-
мењивост утврђених мерила.  
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Битан аспект судијске независности је и финансијска независност. 
Према међународним стандардима, примања судија треба да омогуће да ра-
де ефикасно и да одговарају достојанству њихове професије и терету одго-
ворности. Ово је посебно значајно, јер недовољна средства и слабо финан-
сирање остављају места за постојање корупције у правосуђу, што може да 
утиче на независност и непристрасност судије. Међународни документи 
указују да је за финансирање правосуђа потребно обезбедити адекватна 
средства. Тако, основна начела Уједињених нација указују на обавезу сваке 
државе да обезбеди средства правосуђу која ће му омогућити да своју 
функцију врши онако како треба. Судска власт мора бити слободна и да 
распореди додељена средства, па се сви државни органи морају уздржати 
од задирања у ту одлуку која претставља аутономно право судске власти.  

Међутим, и ми судије са своје стране морамо допринети и једно-
ставно речено помоћи држави да нам она омогући ту финансијску незави-
сност. Како ћемо ми томе допринети? Па врло једноставно, само да ради-
мо како је то одговарајућим законским прописима предвиђено. Конкретно 
од јануара до 10.09.2014. године судови нису наплатили 2.511.379.026,71 
динара на име судске таксе, а на дан 30.06.2014. године у доцње судова 
износе 3.334.682.126,00 динара. Што се тиче структуре доцњи највећи 
расходи у судовима односе се на трошкове судског поступка односно на 
обуставе поступка, службене одбране и вештачења. Наведене бројке гово-
ре о озбиљном проблему у овој области који изазива далекосежне после-
дице. Једна од тих последица је и сада актуелни протест адвоката јер су и 
они незадовољни што им се не исплаћују трошкови, а незадовољни су и 
вештаци, што све даље утиче на квалитет и ефикасност судства. Такође 
уочено је да судије неселективно и некритички исплаћују трошкове ве-
штачења онако како вештаци захтевају не водећи рачуна да постоји Пра-
вилник о накнадама и наградама вештака, а посебна је прича да се не води 
контрола исплаћених трошкова посебно кривичног поступка. Има читав 
низ случајева где се трошкови кривичног поступка исплаћују више пута, а 
посебно је неприхватљиво да судије досуђују трошкове после сваке про-
цесне радње адвоката, а затим на крају поступка поново признају исте 
трошкове. Непотребно је рећи да је то неприхватљиво, јер овакво понаша-
ње отвара врата размишљању да се ту ради о нечем другом што чак улази 
у зону кривичног дела, а не само о непажњи и немару.  
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Све ово што сам рекао има само један циљ: да заједничким снага-
ма створимо добро организовано и моћно судство које ће грађанима омо-
гућити брз, ефикасан и једнак приступ правди. То ће омогућити грађани-
ма Србије да широм отворе врата европским интеграцијама. Приоритет 
Србије је чланство у Европској унији, а правосуђе не сме да се нађе на 
том путу ка Европи. Главни играч у стварању тог правосуђа је по мом ми-
шљењу судија, због чега морамо у назначеном смислу да се мењамо сво-
јим личним примерима, радом и понашањем, јасно показати жељу да хо-
ћемо да се наша земља промени на боље и да грађани у судским поступ-
цима остваре стручно, ефикасну и брзу правду, јер како каже Аристотел 
код судије се иде по правду. У тим стремљељима не смемо се заклањати и 
правдати лошим смештајним условима, великим бројем предмета, лошим 
законима, јер су они несавршен инструмент правде. 

Дозволите ми да на овом месту истакнем да је у претходном пери-
оду била изражена међународна сарадња Врховног касационог суда. Са-
станке редовно одржавамо са представницима Америчке амбасаде, Европ-
ске комисије, Савета Европе, ОЕБС-а, Светске банке. Напомињем да смо 
имали састанак са представницима турског правосуђа где смо изменили 
искуства везана за правне системе наших земаља, а за новембар ове годи-
не заказан је састанак са представницима Врховног суда Народне Репу-
блике Кине. Врховни касациони суд активно учествује у раду и пружа по-
дршку међународним пројектима који се тичу реформе правосуђа и до-
приноси успостављању транспарентног, независног, ефикасног, одговор-
ног и професионалног судства.  

Посебну захвалност данас желим да упутим нашим међународним 
партнерима, који су подржали организацију саветовања судија Србије: де-
легација Европске уније у Србији, Агенцији Сједињених америчких држа-
ва за међународни развој, Програму поделе власти, Пројекту за реформу 
правосуђа и одговорну власт, Савету Европе, Организацији за европску 
безбедност и сарадњу, Светској банци, немачкој организацији за техничку 
сарадњу ГИЗ, Међународној групи за менаџмент (ИМГ) и Влади Краље-
вине Норвешке. 

Дозволите ми да Вас овде, у најкраћим цртама, упознам са програ-
мима и пројектима који су успешно реализовани у претходном периоду: 

У оквиру USAID -Програма поделе власти престављене су нове 
веб презентације Врховног касационог суда и Високог савета судства, обе 
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у циљу унапређења транспарентности рада ових органа. Презентације су 
садржајније и прегледније и у финкцији су приближавања рада ових орга-
на јавности. 

У оквиру истог пројекта, Врховни касациони суд подржао је отва-
рање инфо пулта, који заједнички користе тај суд, Привредни апелациони 
суд, Управни и Апелациони суд у Београду. Увођење инфо пулта предста-
вља значајан корак ка информисаности грађана о својим правима и обаве-
зама у остваривању судске заштите и корак ка упознавању грађана не са-
мо са радом Врховног касационог суда, већ и са радом остала три суда. 

У оквиру USAID - Пројекта за реформу правосуђа и одговорну 
власт пружа се безрезервна подршка прекршајним судовима у Републици 
Србији. Успешно су реализовани пројекти на реновирању и опремању 
прекршајних судова, обука и едукација судија и особља прекршајних су-
дова. Важно је успостављање програма за електронско вођење у прекр-
шајним судовима.  

Амбасада и Министарство правде Сједињених америчких држава 
у сарадњи са Врховним касационим судом подржала је израду Приручни-
ка за судије за вођење кривичног поступка у складу са новим Закоником о 
кривичном поступку и Пројект везан за електронску размену података.  

Влада Краљевине Норвешке своје програмске активности спрово-
ди преко ИМГ (Међународна група за менаџмент) у оквиру пројекта 
„Унапређење доступности правде у Србији“. У сарадњи са Високим саве-
том судства израђено је „Упутство за дефинисање модела типског основ-
ног и вишег суда“, која поставља стандарде за: 

- судску зграду и организацију суда која је оптимална за правосуђе; 
- пројектовање и спровођење радова у постојећим судским зграда-

ма у Србији; 
- ефикасније обављање послова у Србији. 
Неке од препорука „Упутства за дефинисање модела типског суда“ 

примењене су у Основном суду у Лесковцу, где је ИМГ реализовао рекон-
струкцију целокупне зграде чије је отварање било 01.10.2014. године.  

Поред тога уз подршку ИМГ из Норвешке, Високи савет судства 
ради на унапређењу процеса поступања правосудних органа по притужба-
ма странака на рад суда и вођење дисциплинског поступка. Након сагле-
давања постојећег стања и дефинисања проблематичних тачака закључе-
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но је да постоје разлози за редефинисање и унапређење у циљу ефикасни-
јег поступања по притужбама грађана и рационализације обима посла за 
запослене у правосудним институцијама, који обрађују притужбе и воде 
ове поступке. 

У оквиру пројекта, извршена је анализа система рада по приту-
жбама и вођење дисциплинских поступака. Високи савет судства усвојио 
је завршни извештај са препорукама за ефикасније уређење система по-
ступања по притужбама грађана на рад судова и судија. Да би предложене 
измене заживеле потребно је припремити одговарајућу информатичку по-
дршку што је у плану у наредном периоду.  
 Остварује се квалитетна сарадња са представницима ОЕБС-а и 
Светске банке. 
 Између осталих програма, мисија ОЕБС-а од почетка рада дисци-
плинских органа помаже јачању капацитета дисциплинских органа и уна-
пређење процеса њиховог рада. Велика подршка ОЕБС-а и независног 
експерта судије Франка Рихтера пружена је приликом рада на изради Пра-
вилника за вредновање рада судија и председника судова, који је Високи 
савет судства донео 22.07.2014. године. ОЕБС пружа подршку и у спорво-
ђењу и примени Закона о извршењу кривичних санкција. 
 Канцеларија Светске банке је недавно представила функционалну 
анализу стања у правосуђу, чију презентацију ћемо имати прилике да чу-
јемо у оквиру програма у Врњачкој Бањи.  
 Само на крају да напоменем да је крајем 2013. године и почетком 
2014. године била велика активност и ангажовање судија Врховног каса-
ционог суда и чланова Високог савета судства у процесу отварања прего-
вора са Европском унијом за "Поглавље 23". Учествовали смо и на екс-
планаторном и на билетаралном скринингу у Бриселу, а затим на састанку 
у јуну 2014. године након чега се приступило изради Акционог плана за 
"Поглавље 23". 
 И сасвим на крају, желим нам свима успешан рад на овом савето-
вању, размену правних схватања, која ће нам омогућити стварење услова 
за успешан рад, и наравно добро дружење. 
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АНАЛИЗА РАДА СУДОВА  
ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

за извештајни период 01.01 – 31.12.2014. године 
 

Надлежност судова уређена је законом, стварна првенствено Зако-
ном о уређењу судова, а стварна и месна, и процесним законима. Према 
стварној надлежности направљена је разлика у оквиру судова опште над-
лежности на основне, више, апелационе и Врховни касациони суд, а у 
оквиру судова посебне надлежности на привредне и Привредни апелацио-
ни, прекршајне и Прекршајни апелациони и Управни суд. 

Законом о уређењу судова прописано је да у одређеним врстама 
правних ствари поступа само одређени суд. Прецизирање суда који посту-
па и у одређеним врстама правних ствари у којима не поступају други 
стварно надлежни судови учињено је у Закону о седиштима и подручјима 
судова и јавних тужилаштава. 

У свим судовима у Републици Србији на почетку 2014. године би-
ло је укупно 2.890.417 нерешених предмета, у току извештајног периода 
примљено је 1.752.185 предмета, тако да је укупан број предмета у раду 
био је 4.642.602. У току 2014. године решено је 1.793.212 предмета, а 
остало је нерешено 2.849.360 предмета.  

Из наведених података се види да су судови савладили прилив и 
да су решили већи број предмета од броја предмета који су примили. Ме-
ђутим, у односу на укупно у раду, судови су решили 38,63% предмета. 

Ако се укупни резултати рада свих судова пореде са 2013. годи-
ном уочава се да су судови у 2014. години примили 2,70% мање предмета, 
да су имали у раду 6,39% мање предмета и да су решили 13,99% мање 
предмета. На крају извештајног периода остало им је нерешено 0,88% ма-
ње предмета у односу на крај 2013. године.  

 

АНАЛИЗА РАДА СУДОВА ОПШТЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

У судовима опште надлежности у току 2014. године укупан број 
предмета у раду био је 3.390.375 предмета, примљено је 1.005.602 предме-
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та, решено 1.090.093 предмета, а остало је нерешено 2.300.252 предмета, 
од тога 1.797.155 старих предмета према датуму иницијалног акта.  

 
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД  

Надлежност Врховног касационог суда установљена је са почет-
ком рада суда од 2010. године али је проширена са изменама и допунама 
Закона о уређењу судова, са применом од 22. маја 2014. године. 

 

Врховни касациони суд је надлежан да одлучује у суђењу: 
- о ванредним правним средствима изјављеним на одлуке судова 
Републике Србије и у другим стварима одређеним законом, 

- о сукобу надлежности између судова, ако за одлучивање није 
надлежан други суд, 

- и о преношењу надлежности ради лакшег вођења поступка или 
других важних разлога. 

 

Надлежност Врховног касационог суда изван суђења: 
- обезбеђује јединствену судску примену права и једнакост стра-
нака у судским поступцима; 

- разматра примену закона и других прописа и рад судова; 
- именује судије Уставног суда; 
- даје мишљење о кандидату за председника Врховног касацио-
ног суда 

- и врши друге надлежности одређене законом. 
 

Врховни касациони суд одлучује у заштити права на суђење у ра-
зумном року: 

- у првом степену, о захтеву за заштиту права на суђење у разум-
ном року ако се захтев односи на поступак који је у току пред 
Привредним апелационим судом, Прекршајним апелационим 
судом или Управним судом и 

- о жалбама против решења о захтеву за заштиту права на суђење 
у разумном року донетог од стране нижестепених судова. 
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На почетку овог извештајног периода је било укупно 1.817 нере-
шених предмета на нивоу целог суда, и то 1.637 предмета у грађанској ма-
терији, 115 предмета у управној материји и 65 предмета у кривичној мате-
рији, а у материји заштите права на суђење у разумном року, као новој 
надлежности од 22.05.2014, на почетку извештајног периода није било 
пренетих и нерешених предмета. У овом извештајном периоду примљен 
је укупно 9.161 предмет, и то 5.845 предмета грађанске материје, 564 
предмета управне материје, 1.626 предмета кривичне материје и 1.117 
предмета заштите права на суђење у разумном року. Укупно је решено 
7.396 предмета, од чега 4.896 предмета грађанске материје, 504 предмета 
управне материје, 1.462 предмета кривичне материје и 534 предмета за-
штите права на суђење у разумном року, тако да је остало у раду као нере-
шено укупно 3.582 предмета, од чега 2.595 предмета грађанске материје, 
175 предмета управне материје, 229 предмета кривичне материје и 583 
предмета заштите права на суђење у разумном року. 

Треба напоменути да је од укупног броја нерешених предмета 
(3.582) извећана, дакле у суштини решено 1.518 предмета, тако да је оста-
ло неизвећано 2.064 предмета. 

Проценат укупно решених предмета у све четири материје у Врхов-
ном касационом суду је 67,37%, од чега је проценат решених предмета у 
грађанској материји 65,36%, у управној материји 74,23%, у кривичној мате-
рији 86,46% и 47,81% у материји заштите права на суђење у разумном року. 
Мериторно је решено 40,56% у све четири материје на нивоу целог суда, 
односно у грађанској материји 39,01%, у управној материји 29,76%, у кри-
вичној 37,48% и у заштити права на суђење у разумном року 73,41%.  

Просечно је решено 24,90 предмета по судији у свим одељењима - 
на нивоу целог суда. Тај просек у Грађанском одељењу у грађанској мате-
рији износи 31,79 предмета, од чега је у радној материји 9,28 предмета, а 
у привредној материји 23,36 предмета. У Специјализованом већу за 
управну материју просечно је решено 22,91 предмет, а у Кривичном оде-
љењу 12,08 предмета. 

Просечно мериторно решених на нивоу целог суда било је 10,10 
предмета по судији. Тај просек у Грађанском одељењу, у грађанској материји 
износи 12,40 предмета, од чега у радној материји 5,77 предмета, а у привред-
ној материји 12,45 предмета. У Специјализованом већу за управну материју 
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просечно мериторно је решено 6,82 предмета. Просек мериторно решених 
предмета, по судији, у Кривичном одељењу  је 4,53 предмета. 

 

 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ 

У Грађанском одељењу Врховног касационог суда, у периоду од 
01.01. до 19.03.2014. године, било је распоређено 16 судија, и то у грађан-
ској материји 14 судија и 2 судије у специјализованом  већу за управну 
материју. У периоду од 19. марта до краја 2014. године распоређено је 18 
судија у грађанској материји и 2 судије у управној материји. 

Раду Одељења у периоду од 01.01.2014. године до 16.09.2014. го-
дине допринело је и 27 судијских помоћника – саветника Врховног каса-
ционог суда, и секретар Одељења. Од 16.09.2014. године у Одељење је 
распоређено 30 саветника, и то 21 саветник у седам већа, пет саветника у 
припремном одељењу, четири у судској пракси, и секретар одељења. 

У овом извештајном периоду у Грађанском одељењу је решено 
укупно 5.400 предмета, од чега у грађанској материји 4.896 предмета, а у 
управној материји 504 предмета. На крају извештајног периода остало је у 
раду, као нерешено, укупно 2.770 предмета, од чега 2.595 у грађанској 
материји и 175 у управној материји. 

Од укупног броја од 2.770 нерешених  предмета, у грађанској ма-
терији (од 2.595 предмета) на крају извештајног периода број неизвећаних 
предмета био је 1.040, а у управној материји (од 175 предмета) неизвећа-
них предмета било је 89. 

 

ГРАЂАНСКА МАТЕРИЈА 

Проценат укупно решених предмета у односу на укупан број 
предмета у раду у грађанској материји је 65,36%, а савладавање прилива 
је 83,64%. Од броја  укупно решених предмета у грађанској материји – 
4.896 предмета, по ванредним правним лековима је решено 3.359 предме-
та, а од тога мериторно је решено 1.656 предмета, што представља 
49,30%, а одбацивањем правног лека или на други начин је решено 1.703 
предмета, односно 50,70%, док су преосталих 1.537 предмети делегације, 
сукоба надлежности и одлуке по жалбама на решења апелационих судова. 
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Просечно решено предмета по судији у овом одељењу, у свим вр-
стама предмета је 31,79. Просечно мериторно решених предмета по су-
дији је 12,40 предмета.   

   
Посматрано по врсти предмета: 

Предметима Рев (ревизија) је било задужено 14 судија. На почет-
ку извештајног периода је било нерешених 482 предмета, а током истог је 
примљено у рад 1.725 предмета, па је у раду било укупно 2.207 предмета. 
Од тога је решено 1.371 предмет, од чега доношењем мериторних одлука 
537 предмета, а на други начин или одбацивањем правног лека 834 пред-
мета, тако да је остало нерешено 836 предмета. Проценат решених Рев 
предмета је 62,12%, од чега мериторно решених 39,17%, а одбацивањем 
правног лека или на други начин 60,83%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 8,90 пред-
мета, а просек мериторно решених предмета по судији је 3,49. 

Предметима Рев2 (ревизија у радним споровима), било је заду-
жено 13 судија. На почетку извештајног периода било је нерешених 627 
предмета, примљено је у овом извештајном периоду 1.639 предмета, тако 
да је укупно у раду било 2.266 предмета. Од тога је решено 1.327 предме-
та, од чега доношењем мериторних одлука 825, а одбацивањем правног 
лека или на други начин 502 предмета. Проценат решених Рев2 предмета 
је 58,563%, од чега мериторно решених 62,17%, а одбацивањем правног 
лека или на други начин 37,83%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 9,28 пред-
мета, а просек мериторно решених предмета по судији је 5,77. 

Предметима Рев1 (по одлукама Уставног суда донетим по устав-
ним жалбама), било је задужено 14 судија. На почетку извештајног периода 
било је нерешених 45 предмета, а у овом периоду је примљено 76, тако да је 
укупно у раду био 121 предмет. Решено је 83 предмета, од тога 72 меритор-
но, а остало је нерешено 38 предмета. Проценат решених предмета ове Рев1 
материје је 68,60%, а проценат мериторно решених је 86,75%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,54 пред-
мета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,47. 
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На почетку извештајног периода било је нерешених 120 предмета 
Прев (ревизија у привредној материји), а у истом периоду је примљено 
295 предмета, тако да је укупно било у раду 415 предмета. Од тога је ре-
шено 257 предмета, од чега доношењем мериторних одлука 137, а одбаци-
вањем или на други начин 120 предмета. Проценат решених Прев предме-
та је 61,93%, а од чега је мериторно решених 53,31%, а решених одбаци-
вањем или на други начин 46,69%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 23,36 пред-
мета, а просек мериторно решених предмета по судији је 12,45.  

Предмета Древ (директна ревизија) није било у току извештајног 
периода.  

На почетку извештајног периода био је нерешен 1 предмет Гзз 
(захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца). У овом 
периоду је примљен 1 предмет,  тако да је укупно у раду било 2 предмета. 
Од тог броја је  решен 1 предмет. Проценат решених  предмета из ове ма-
терије је 50,00%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,09 пред-
мета. 

Предметима Гзз1 (захтев за заштиту законитости странке) било 
је задужено 14 судија. На почетку извештајног периода било је 77 предме-
та, а у истом је примљено 207 предмета, тако да је у раду било укупно 284 
предмета. Од тога је решено 226 предмета, од чега доношењем мериторне 
одлуке 28, а одбацивањем или на други начин 198 предмета. Проценат ре-
шених предмета из ове Гзз1 материје је 79,58%, од чега је мериторно ре-
шених 12,39%, а одбацивањем или на други начин  87,61%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 1,47 пред-
мета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,18. 

На почетку извештајног периода било је нерешено 2 предмета Пзз 
(захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца у при-
вредној материји), а у истом периоду је примљено 5 предмета, тако да је 
укупно у раду било 7 предмета. Од тога је решено 4 предмета и то доно-
шењем мериторне одлуке. Проценат решених Пзз предмета је 57,14%, од 
чега је мериторно решених 100,00%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,36 пред-
мета. 
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На почетку извештајног периода било је нерешених 12 предмета 
Пзз1 (захтев за заштиту законитости странке у привредној материји), 
а примљено је 27 предмета, тако да је укупно у раду било 39 предмета. Ре-
шен је 31 предмет и то доношењем мериторне одлуке 18, а одбацивањем 
или на други начин 13 предмета. Проценат решених предмета из ове мате-
рије је 79,49% од чега је мериторно решених 58,06%, а одбацивањем или 
на други начин 41,94%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 2,82 пред-
мета, а просек мериторно решених је 1,64 предмета. 

Предметима Спп (спорна правна питања) било је задужено 14 
судија. На почетку извештајног периода било је нерешених 3 предмета, а 
у овом периоду је примљен 61 предмет, тако да је укупно у раду било 64 
предмета. Од тога је решено укупно 62 предмета, а остало је нерешено 2 
предмета. Проценат решених  предмета из ове материје  је 96,88%.   

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,40. 

Предметима Р1 (сукоб надлежности) било је задужено 14 судија. 
На почетку извештајног периода било је нерешено 168 предмета, а у 
истом је примљено 1.164 предмета, тако да је у раду било укупно 1.332 
предмета, од чега је решено 1.034. Проценат решених  предмета из ове 
материје  је 77,63%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 6,71. 

На почетку извештајног периода било је нерешених 20 предмета 
Р (одређивање другог стварно надлежног суда), а примљен је 151 
предмет, тако да је у раду био укупно 171 предмет, од чега је решено 
117. Проценат решених  предмета из ове Р материје је 68,42%. 

На почетку извештајног периода било је нерешено 11 предмета 
Гзп (захтев за преиспитивање правноснажне пресуде), а у истом пери-
оду је примљено 59 предмета, тако да је укупно у раду било 70 предмета. 
Од тога је решено 49 предмета и то доношењем мериторне одлуке 31 
предмет, а одбацивањем правног лека или на други начин 18. Проценат 
решених Гзп предмета је 70%, од чега је мериторно решених 63,26%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,32 пред-
мета. 



Билтен Врховног касационог суда 

 38

На почетку извештајног периода било је нерешено 3 предмета Пзп 
(захтев за преиспитивање правноснажне пресуде у привредној мате-
рији), а у истом периоду је примљено 11 предмета, тако да је укупно у ра-
ду било 14 предмета. Од тога је решено 10 предмета од чега доношењем 
мериторне одлуке 4 предмета, а одбацивањем правног лека или на други 
начин 6. Проценат решених Пзп предмета је 71,43%, од чега је мериторно 
решених 40%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,91. 

Предметима Рж (жалба на решење апелационог суда) било је за-
дужено 14 судија. На почетку извештајног периода било је нерешено 60 
предмета, а у истом је примљено 408 предмета, тако да је у раду било 
укупно 468 предмета, од чега је решен 301. Проценат решених  предмета 
из ове материје  је 64,32%, од чега је мериторно решено 74,75%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 1,95. 

На почетку извештајног периода било је нерешено 6 предмета 
Прж (жалба на решење у привредној материји), а у истом периоду је 
примљено 25 предмета, тако да је укупно у раду био 31 предмет. Од тога 
је решено 23 предмета од чега доношењем мериторне одлуке 21 предмет, 
а одбацивањем правног лека или на други начин 2. Проценат решених 
Прж предмета је 74,19%, од чега је мериторно решених 91,30%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 2,09. 

У 2014. години у Грађанском одељењу је примљен 681 поднесак 
који је заведен у уписник Рс. Из претходне године пренето је 11. Посту-
пљено је по 675 поднесака, а у раду је остало 17.    

 

УПРАВНА МАТЕРИЈА 

Проценат укупно решених предмета у управној материји је 
74,23%, а савладавање прилива је 89,36%. Од укупно решених предмета у 
овој материји 504, по ванредним правним лековима решено је 462 од чега 
мериторно 150 предмета, односно 32,47%.  

Просечно решено предмета  по судији у овој материји, у свим вр-
стама предмета  је 22,91 предмета, а просечно мериторно решених по су-
дији је 6,82 предмета. 

 
 



Општа седница 
 

 39

Посматрано по врсти предмета:  

Предметима Уж (жалба) било је задужено двоје судија. На почет-
ку извештајног периода је било 2 нерешена предмета, а примљено је 16 
предмета, тако да је укупно у раду било 18 предмета, од чега је решено 14 
предмета и то на други начин или одбацивањем правног лека. Проценат 
решених Уж предмета је 77,78%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,64. 

На почетку извештајног периода био је нерешен 1 предмет Уж1 
(по одлукама Уставног суда донетим по уставним жалбама). Није при-
мљен ниједан нов предмет. Предмет је решен доношењем мериторне од-
луке. Проценат решених предмета је 100%.  

Предметима Узз (захтев за заштиту законитости) је било заду-
жено двоје судија. На почетку извештајног периода није било нерешених 
предмета. Примљено је 4 предмета, решено 3 и то одбацивањем или на 
други начин. Проценат решених предмета Узз је 75,00%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,14.  

Предметима Узп (захтев за преиспитивање судске одлуке) било 
је задужено двоје судија. На почетку извештајног периода је било 75 нере-
шених  предмета, а у овом периоду је примљено 405 предмета, тако да је у 
раду било укупно 480 предмета, од чега је решено 342 предмета. Од тога 
је доношењем мериторне одлуке решено 109 предмета, а одбацивањем 
или на други начин 233 предмета. Проценат решених предмета Узп је 
71,25%, од чега  мериторно решених 31,87%, а решених одбацивањем или 
на други начин 68,13%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 15,55 пред-
мета, а просек мериторно решених предмета је 4,95. 

Предметима Узп1 (захтев за преиспитивање судске одлуке по 
одлукама Уставног суда донетим по уставним жалбама) било је заду-
жено двоје судија. На почетку извештајног периода није било нерешених  
предмета, а у овом периоду примљена су 2 предмета. Решен је 1 предмет 
доношењем мериторне одлуке. Проценат решених предмета Узп1 је 50%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,05 пред-
мета. 
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Предметима Ур (други управни предмети) било је задужено дво-
је судија. На почетку извештајног периода било је нерешено 5 предмета, а 
примљено је 34 предмет, тако да је у раду било укупно 39 предмета, од че-
га је решено 30 предмета. Проценат решених Ур предмета је 76,92%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 1,36.  

Предметима Ус (сукоб надлежности) је био задужен 1 судија. На по-
четку извештајног периода било је нерешено 8 предмета, а примљено је у 
овом периоду 48 предмета, тако да је у раду било укупно 56 предмета. Од то-
га је решено 42 предмета. Проценат решених  предмета Ус  је 75,00%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 3,82. 

Предметима Прзп (захтев за преиспитивање правноснажних пре-
суда прекршајног суда) било је задужено двоје судија. На почетку извештај-
ног периода било је нерешено 3 предмета, а у истом  је примљено 4 предме-
та, тако да је у раду било укупно 7 предмета. Решено је 7 предмета одбацива-
њем или на други начин. Проценат решених предмета Прзп  је100%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,32. 

Предметима Прзз (захтев за заштиту законитости у прекршајним 
предметима) било је задужено двоје судија. На почетку извештајног периода 
био је нерешен 21 предмет, а у истом је примљен 51 предмет, па је у  раду би-
ло укупно 72 предмета, од чега је решено 64 предмета. Од тога је мериторно 
одлучено у 39 предмета, а одбацивањем или на други начин 25 предмета. 
Проценат решених предмета из  материје Прзз је 88,89%, од чега је меритор-
но решено 60,94%, а одбацивањем или на други начин 39,06%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 2,91, а про-
сек мериторно решених предмета по судији је 1,77. 

Грађанско одељење је у току 2014. године одржало 15 седница, на 
којима су разматрана бројна спорна правна питања обрађена рефератима 
судија у поступцима решавања спорног правног питања, питања везана за 
функционисање и рад одељења, извештај о раду суда. Усвојено је седам 
правних ставова и два закључка, који су објављени на сајту суда, као и ве-
ћи број радних закључака. На седници одржаној 04.03.2014. године разма-
трани су правни ставови апелационих судова. О прихваћеним ставовима 
обавештени су апелациони судови. 

Врховни касациони суд је прихватањем одлучивања о ревизијама 
као изузетно дозвољеним по члану 395. раније важећег, односно 404. сада 
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важећег Закона о парничном поступку разрешио спорно правно питање и 
неједнако поступање нижестепених судова у тзв. масовним споровима за 
накнаду штете због незаконитог или неправилног рада државног органа 
(усклађивање војних пензија).  

Правним ставовима усвојеним на седници Грађанског одељења 
одржаној 23.09.2014. године разрешена су спорна правна питања у две ве-
лике групе тзв. масовних спорова и то у предметима по тужбама запосле-
них против ЈП „Железнице Србије“ о накнади за сменски и прековремени 
рад и у предметима по захтевима запослених у МУП-у (накнада за преко-
времени рад, сменски рад, накнада за годишњи одмор, одвојен живот, 
трошкови путовања). 

Ревизијским одлукама донетим у предметима накнаде штете због 
дискриминације у исплати ратних дневница, разрешена су спорна питања 
и у овој великој групи предмета.  

ади извршавања законске обавезе обезбеђивања јединствене судске 
примене права и уједначавања судске праксе одржани су састанци са пред-
ставницима апелационих судова и Привредног апелационог суда и то: Зајед-
ничка седница представника Грађанског одељења Врховног касационог суда 
са представницима апелационих судова и Привредног апелационог суда 
07.02.2014. године у Врховном касационом суду; Заједнички састанци оде-
љења за радне спорове апелационих судова одржани су 17.01 (у Београду) и 
11.04.2014. године (у Новом Саду). Дана 12.05.2014. године усвојен је Спора-
зум председника апелационих судова о организацији, месту и времену одр-
жавања заједничких седница апелационих судова за 2014. годину. У складу 
са предвиђеним распоредом одржане су заједничке седнице у Нишу (14. ма-
ја), Крагујевцу (26.септембра) и Београду (05. децембра 2014. године).   

У току 2014. године извршена је контрола и надзор над радом гра-
ђанских одељења  апелационих судова у Крагујевцу и Нишу, контрола ра-
да Управног суда и Прекршајног апелационог суда, о чему су сачињени 
извештаји са предлогом мера за отклањање уочених пропуста и повећања 
ефикасности у раду. 

Судије Грађанског одељења су учествовале у раду Годишњег са-
ветовања судија Републике Србије, које је одржано у организацији Врхов-
ног касационог суда у Врњачкој Бањи. Реферати судија, изложени на Го-
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дишњем саветовању судија, објављени су у Билтену Врховног касационог 
суда бр. 4/14. 

       

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

У Кривичном одељењу Врховног касационог суда се у току 2014. го-
дине мењао број судија, због навршења радног века и одласка у пензију, тако 
да је до маја 2014. године било 13 судија а до августа 2014. године било је 12 
судија, распоређених у три већа. У септембру 2014. године из Апелационог 
суда у Новом Саду и Апелационог суда у Крагујевцу изабран је по један су-
дија за судију Врховног касационог суда (укупно 14 судија).  

У раду Одељења - до септембра 2014. године учествовало је 10 судиј-
ских помоћника – саветника Врховног касационог суда, и то један у при-
премном одељењу, седам у већима, два саветника у одељењу судске праксе, 
и секретар Одељења. Од септембра 2014. године број саветника се повећао 
на 14, тако да је свако веће поред постојећих, добило по једног саветника. 

На почетку извештајног периода у Кривичном одељењу је било 
нерешено 65 предмета (Кзз, Кд, Кс и Кр) из претходне године. Од 
21.05.2014. године Врховни касациони суд је надлежан за суђење у разум-
ном року (Р4 к, Рж к и Рж Кп).  

У овом извештајном периоду примљено је укупно 1.626 нових пред-
мета (Кзз, КззП, Кд, Кс, Кр, Кзз ОК, Кзз Рз), тако да је укупно у раду било 
1.691 предмет. Од тога је решено 1.462 предмета свих врста, а остало је нере-
шено 229 предмета, од тога неизвећано 75 предмета. Од укупно решених 
предмета мериторно је решено 548 предмета, а одбачајем или на други начин 
решено је 690 предмета, док је предмета сукоба надлежности и делегације 
(Кд и Кс) решено 224 предмета, што представља 15,32%. Проценат укупно 
решених предмета у Кривичном одељењу је 86,46%, мериторно је решено је 
37,48 %, а одбачајем и на други начин 47,20 %.  

Просечно месечно решених предмета по судији у кривичној мате-
рији, по свим врстама предмета било је 14,05 предмета, од чега је просеч-
но мериторно решених предмета по судији био 56,81.  

 

Посматрано по врсти предмета: 

Предметима Кзз (захтев за заштиту законитости подигнути против 
правноснажних одлука нижих судова) је било задужено 11 судија. На по-
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четку извештајног периода је било 54 предмета, а у овом извештајном пе-
риоду примљено је 1.306 Кзз предмета. Од тога је решено 1.165 ових 
предмета, од чега је доношењем мериторне одлуке решено 530 предмета, 
а одбачајем или на други начин 635 предмета. Проценат решених предме-
та Кзз је 85,88 % од чега је мериторно решено 45,49 %, а одбачајем или на 
други начин 54,51 %. 

Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је 
9,63 предмета, а просек мериторно решених по судији је 4,38.  

Предметима Кзз П (захтев за заштиту законитости подигнути про-
тив правноснажних одлука привредних судова) било је задужено четворо 
судија. На почетку извештајног периода није било ових предмета, а у 
овом извештајном периоду је примљено пет предмета. Од тога је решено 
четири предмета и то одбачајем, што представља 100 % решених на овај 
начин. Проценат укупно решених предмета Кзз П је 80 %.  

Предметима Кд (делегација или преношење надлежности) било је 
задужено 11 судија. На почетку извештајног периода су била два нереше-
на предмета, а у истом периоду је примљено 197 предмета, тако да је 
укупно у раду било 199  предмета, од чега је решено 179 предмета, и то 
делегацијом 160 предмета, а одбачајем или на други начин 19 предмета. 
Проценат решених предмета је 89,95 %, од чега је одбачајем или на други 
начин решено 10,61%, а делегацијом 89,39%. 

Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је 1,48. 

Предметима Кс (сукоб надлежности између судова) било је задуже-
но 10 судија. На почетку извештајног периода није било нерешених пред-
мета, а у току године примљен је 71 предмет. Решено је 67 предмета, од че-
га одбачајем или на други начин пет предмета, а решавањем сукоба надле-
жности 62 предмета, што представља 92,54%. Проценат решених предмета 
је 94,37 %, од чега је 7,46 % решено одбачајем или на други начин.  

Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је 
0,61 предмета.  

Предметима Кр (кривично разно) било је задужено 10 судија. На 
почетку извештајног периода су била два нерешена предмета, а примљено 
је 14 предмета, тако да је укупан број ових предмета у раду био 16, а ре-
шено је 12 предмета. Одбачајем или на други начин решено је 10 предме-
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та. Проценат решених предмета је 75,00  % од чега је 83.33 % решено од-
бачајем или на други начин.  

Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је 
0,11 предмета.  

Предмета Кр ОК и Кр Рз (кривично  разно, организовани крими-
нал и ратни злочини) у овом извештајном периоду није било.  

Предметима Кзз ОК (захтев за заштиту законитости у предметима 
организованог криминала) било је задужено 10 судија. На почетку изве-
штајног периода је било пет нерешених предмета, а примљено је 30 пред-
мета. Од тога је решен 31 предмет и то доношењем мериторне одлуке 15, 
а одбачајем или на други начин 16 предмета. Проценат решених предмета 
Кзз ОК је 88,57 %, од чега је мериторно решено 48,39 %, а одбачајем или 
на други начин 51,61 %. 

Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је 
0,28 предмета, а просек мериторно решених по судији је 1,5  предмета.  

Предметима Кзз Рз (захтев за заштиту законитости у предметима 
ратних злочина) било је задужено троје судија. На почетку извештајног 
периода била су два нерешена предмета, а примљена су три предмета. Од 
тога је решено четири предмета и то три предмета доношењем мериторне 
одлуке, а одбачајем и на други начин један предмет. Проценат решених 
предмета Кзз Рз је 80,00 %, од чега мериторно решених 75 %, а одбачајем 
или на други начин 25 %. 

Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је 
0,12 а просек мериторно решених по судији је један предмет. 

Предметима Крс (други поднесци у кривичној материји) био је за-
дужен секретар Кривичног одељења. На почетку извештајног периода би-
ло је 163 нерешена предмета а примљено је 1.194 нових, тако да је укупно 
у раду било 1.357 предмета. Од тог броја решено је 1.207 Крс предмета, 
што представља 88,95%, док у осталим предметима у којима је поступано, 
судови нису доставили тражене списе.  

Кривично одељење је одржало 15 седница на којима су усвојена 
два правна става, донета два закључка и утврђене четири сентенце. На 
седницама Одељења  разматрано је функционисање одељења, месечни, 
периодични и годишњи извештај о раду овог одељења, спорна правна пи-
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тања и реферати судија и саветника из судске праксе везано за одређена 
спорна правна питања и примену новог ЗКП.  

У току 2014. године два пута је вршена контрола и надзор рада 
кривичних одељења свих апелационих судова са подручја Републике Ср-
бије, и то први пут у мају – јуну и други пут у децембру 2014. године, ка-
да су одржани састанци са судијама, о чему су сачињени извештаји са 
предлогом мера за откалањање уочених пропуста и повећања ефикасно-
сти у раду. 

Ради извршавања законске обавезе обезбеђивања јединствене при-
мене права и уједначавања судске праксе одржани су састанци са пред-
ставницима апелационих судова и то у Новом Саду (24.03.2014. године), у 
Београду (30.06. 2014. године), Нишу (17.10.2014. године) и Крагујевцу 
(12.12.2014. године).   

Судије Кривичног одељења су учествовале у раду Годишњег саве-
товања судија Републике Србије, које је одржано у организацији Врхов-
ног касационог суда у Врњачкој Бањи. Реферати троје судија, изложени 
на Годишњем саветовању судија, објављени су у Билтену Врховног каса-
ционог суда бр. 3/14. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ  
У РАЗУМНОМ РОКУ 

Законом о уређењу судова („Службени гласник Републике Срби-
је“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013) 
у правни систем Републике Србије уведено је ново правно средство којим 
се штити Уставом гарантовано право грађана на правну заштиту у разум-
ном року (члан 32. став 1. Устава) и конвенцијско право из Европске кон-
венције о људским правима (члан 6. Конвенције) која је након ратифика-
ције у Скупштини постала саставни део правног поретка Републике Срби-
је и непосредно се примењује у смислу члана 16. став 2. Устава. 

Ово правно средство Законом о уређењу судова је регулисано са 
свега три члана (8а, 8б, 8в) којима се омогућава странкама подношење 
захтева за заштиту права на суђење у разумном року, обраћањем непо-
средно вишем суду уз могућност тражења накнаде у случају повреде тог 
права. Прописана је хитност поступка и сходна примена одредаба којима 
се уређује ванпарнични поступак. 
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У току је поступак израде Закона о заштити права на суђење у ра-
зумном року, а до тада судови поступају по захтевима странака применом 
наведене три одредбе Закона о уређењу судова уз помоћ усвојених ставо-
ва Врховног касационог суда који представљају одређену врсту смерница 
за уједначено поступање.  

Изменом Пословника о раду Врховног касационог суда (Су I-7, 
32/14-1 од 09.05.2014. године) установљено је Одељење за заштиту права 
на суђење у разумном року које чине судије и саветници суда који су го-
дишњим распоредом послова одређени да раде у предметима првостепене 
и другостепене заштите права на суђење у разумном року. 

 О захтевима за заштиту права на суђење у разумном року одлучу-
ју трочлана судска већа. Судска већа су формирана изменом годишњег 
распореда послова који је утврђен на Општој седници Врховног касацио-
ног суда од 09.05.2014. године. Одређен је председник Одељења, заменик 
председника Одељења, председник Одељења судске праксе, заменик Оде-
љења судске праксе и секретар Одељења. 

Одредбе Закона о уређењу судова (8а, 8б, 8в) примењују се од 
22.05.2014. године. 

Да би се судије благовремено припремиле за поступање по захте-
вима за заштиту права на суђење у разумном року, Грађанско одељење 
Врховног касационог суда је на седницама 13.05.2014. године и 
20.05.2014. године усвојило одређене ставове по којима ће поступати, које 
је прихватило Кривично одељење Врховног касационог суда и они су об-
јављени на сајту Врховног касационог суда као смернице и осталим судо-
вима за уједначено поступање, руководећи се добром праксом Уставног 
суда Републике Србије и стандардима Европског суда за људска права. 

Дана 27.03.2014. године у Београду одржан је састанак Врховног 
касационог суда са апелационим и вишим судовима на тему: „Обавезе и 
одговорности Врховног касационог суда у поступку уједначавања судске 
праксе и припрема за примену одредаба чланова 8а. до 8в. Закона о уређе-
њу судова, за заштиту права на суђење у разумном року“. Састанку је 
присуствовао и активно учешће узео судија Уставног суда Драгиша Сли-
јепчевић, који је изнео искуства Уставног суда из ове области. 

Дана 24.04.2014. године одржан је састанак Врховног касационог 
суда са вишим судовима на тему: „Примена одредаба Закона о уређењу 
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судова које се односе на заштиту права на суђење у разумном року“. На 
том састанку председник Одељења за заштиту права на суђење у разум-
ном року Врховног касационог суда и председник Одељења судске праксе 
Врховног касационог суда изнели су запажања поводом постављених  
спорних питања. 

У Београду је дана 05.06.2014. године одржан састанак са експер-
тима Савета Европе на тему расправљања о новом правном средству за за-
штиту права на суђење у разумном року, а потом у периоду од 17. до 
19.06.2014. године одржана је едукација судија и едукација тренера у при-
преми примене Закона о уређењу судова о заштити права на суђење у ра-
зумном року. Едукацију је организовао Врховни касациони суд у сарадњи 
са Саветом Европе. Излагали су стручњаци из Стразбура уз презентацију 
примера добре праксе и разраду утврђених критеријума који се примењу-
ју у пракси Европског суда за људска права а која је у највећој мери преу-
зео и наш Уставни суд.  

У Београду је дана 25.06.2014. године одржан састанак Врховног 
касационог суда са Привредним апелационим судом, Прекршајним апела-
ционим судом и вишим судовима ради припреме за примену одредаба За-
кона о уређењу судова о заштити права на суђење у разумном року.  

Група судија и саветника Врховног касационог суда и Апелацио-
них судова из Србије боравила је почетком јула 2014. године у студијској 
посети Европском суду за људска права у Стразбуру, где је одржан низ 
предавања на тему заштите права на суђење у разумном року, а присусто-
вали су и суђењу у једном случају пред великим већем  Европског суда 
које чине 17 судија тог суда. 

Размена искустава и проналажење решења за спорна питања из 
ове области одвијала се и на округлом столу у оквиру годишњег Савето-
вања судија Србије у Врњачкој Бањи почетком октобра 2014. године, где 
је у пуној великој сали изложен реферат на тему заштите права на суђење 
у разумном року који је саопштио председник Одељења за заштиту права 
на суђење у разумном року Врховног касационог суда. У расправи је уче-
ствовао и представник Словеније који се при Савету Европе бави овим 
питањима као и Драгољуб Поповић, судија Србије у Европском суду за 
људска права у Стразбуру. На саветовању су изнета спорна питања која 
су непосредно изложена или предата у писаној форми. На та питања као и 
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на друга питања судија Србије достављена после саветовања дати су одго-
вори на састанцима судија одржаним 17.10.2014. и 04.11.2014. године у 
Београду, уз подршку Савета Европе а у организацији Врховног касацио-
ног суда са темом „Уједначавање судске праксе у предметима заштите 
права на суђење у разумном року“. 

Поред активности на стручном усавршавању и оспособљавању су-
дија за примену овог правног средства обављено је и стручно усавршава-
ње судских саветника тако што је одржан први семинар посвећен Европ-
ској конвенцији о људским правима 11. и 12. марта 2014. године, који се 
односио на примену члана 6. и 8. Европске конвенције о људским прави-
ма као и 27. и 28.03.2014. године, који се односио на примену члана 6. 
Европске конвенције о људским правима.  

Важније одлуке Врховног касационог суда из ове области објављене 
су на сајту Врховног касационог суда. Судије добијају преведене пресуде 
Европског суда за људска права и Уставног суда, а на седници Одељења за 
заштиту права на суђење у разумном року разматрају се примери из судске 
праксе, примена закона у овој области, ради уједначавања поступања, будући 
да је Врховни касациони суд жалбени суд за целу Србију. 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА 2014. ГОДИНУ 

У Одељењу за заштиту права на суђење у разумном року је од ње-
говог формирања 09.05.2014. године до 31.12.2014. године укупно при-
мљено 1.117 предмета, од чега је 1.111 нових предмета. Решено је 534 
предмета, а у раду је остало 583 предмета. Од 583 нерешена предмета из-
већано је 269 предмета, тако да је остало неизвећано 314 предмета. Тако-
ђе, из Одељења судске праксе експедовано је у службу коректуре 296 Р1 
предмета, у оквиру којих је решавано о сукобу надлежности поводом су-
ђења у разумном року; с тим у вези мора се имати у виду да се у стати-
стичком извештају о раду Одељења за разумни рок посебно не исказују 
сукоби надлежности у овој материји, већ се у оквиру статистичког изве-
штаја за Грађанско одељење дају подаци о свим Р1 предметима.  

Проценат укупно решених предмета у односу на укупан број пред-
мета у раду је 47,81%. Мериторно је решено 392 предмета, што предста-
вља 73,40%, а на други начин 142 предмета, што представља 26,60%.  
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У Одељењу за заштиту права на суђење у разумном року распоре-
ђено је 34 судије. Такође, у том одељењу распоређено је 38 судијских по-
моћника. 
Посматрано по врсти предмета:  

Предметима Р4 к (заштита права на суђење у разумном року у 
кривичним опште надлежности) било је задужено 14 судија. На почетку 
извештајног периода је био нерешен 21 предмет, од тога је решено 14 
предмета, од чега доношењем мериторних одлука 8 предмета, а на други 
начин 6 предмета, тако да је остало нерешено 7 предмета. Проценат реше-
них Р4 к предмета је 66,67%, од чега мериторно решених 57,14%, а на 
други начин 42,86%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,09 пред-
мета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,05. 

Предметима Р4 г (грађански опште надлежности) било је задуже-
но 18 судија. На почетку извештајног периода је било нерешено 122 пред-
мета, од тога је решено 65 предмета, од чега доношењем мериторних од-
лука 26 предмета, а на други начин 39 предмета, тако да је остало нереше-
но 57 предмета. Проценат решених Р4 г предмета је 53,28%, од чега мери-
торно решених 40%, а на други начин 60%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,32 пред-
мета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,12. 

Предметима Р4 гп (грађански – привредни) било је задужено 2 
судија. На почетку извештајног периода је било нерешених 25 предмета, 
од тога је решено 15 предмета, од чега доношењем мериторних одлука 6 
предмета, а на други начин 9 предмета, тако да је остало нерешено 10 
предмета. Проценат решених Р4 гп предмета је 60%, од чега мериторно 
решених 40%, а на други начин 60%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,68 пред-
мета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,27. 

Предметима Р4 у (управни) било је задужено 2 судија. На почет-
ку извештајног периода је било нерешених 82 предмета, од тога је решено 
71 предмета, од чега доношењем мериторних одлука 35 предмета, а на 
други начин 36 предмета, тако да је остало нерешено 11 предмета. Проце-
нат решених Р4 у предмета је 86,59%, од чега мериторно решених 49,30%, 
а на други начин 50,70%.  
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Просек решених предмета по судији у овој материји је 3,2 предме-
та, а просек мериторно решених предмета по судији је 1,59. 

Предметима Р4 р (у радним споровима) било је задужено 16 су-
дија. На почетку извештајног периода је било нерешених 119 предмета, од 
тога је решено 52 предмета, од чега доношењем мериторних одлука 28 
предмета, а на други начин 24 предмета, тако да је остало нерешено 67 
предмета. Проценат решених Р4 р предмета је 43,70%, од чега мериторно 
решених 53,84%, а на други начин 46,15%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,29 пред-
мета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,15. 

Предметима Р4 уп (остали прекршајни) било је задужено 2 суди-
ја. На почетку извештајног периода је било нерешених 2 предмета, од тога 
су оба решена на други начин. Проценат решених Р4 уп предмета је 100%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 1 предмет. 

Предметима Рж к (кривични опште надлежности по жалби) било 
је задужено 14 судија. На почетку извештајног периода је било нерешених 
98 предмета, од тога је решено 68 предмета, од чега доношењем меритор-
них одлука 67 предмета, а на други начин 1 предмет, тако да је остало не-
решено 30 предмета. Проценат решених Рж к предмета је 69,39%, од чега 
мериторно решених 98,53%, а на други начин 1,47%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,43 пред-
мета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,43. 

Предметима Рж кп (кривични прекршајни по жалби) било је за-
дужено 14 судија. На почетку извештајног периода је било нерешених 2 
предмета и оба су мериторно решена. Проценат решених Рж кп предмета 
је 100%.  

Просек мериторно решених предмета по судији у овој материји је 
0,01 предмет. 

Предметима Рж г (грађански опште надлежности по жалби) било 
је задужено 18 судија. На почетку извештајног периода је било нерешених 
549 предмета, од тога је решено 204 предмета, од чега доношењем мери-
торних одлука 187 предмета, а на други начин 17 предмета, тако да је 
остало нерешено 345 предмета. Проценат решених Рж г предмета је 
37,16%, од чега мериторно решених 91,66%, а на други начин 8,33%.  
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Просек решених предмета по судији у овој материји је 1,02 пред-
мета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,93. 

Предметима Рж гп (грађански – привредни по жалби) било је за-
дужено 2 судија. На почетку извештајног периода је било нерешених 31 
предмета, од тога је мериторно решено 15 предмета, тако да је остало не-
решено 16 предмета. Проценат решених Рж гп предмета је 48,39%, и у 
свим решеним предметима је мериторно одлучено. 

Просек мериторно решених предмета по судији у овој материји је 
0,68 предмета. 

Предметима Рж уп (остали прекршајни по жалби) било је задуже-
но 2 судија. На почетку извештајног периода је било нерешених 20 пред-
мета, од тога је решено 9 предмета, од чега доношењем мериторних одлу-
ка 2 предмета, а на други начин 7 предмета, тако да је остало нерешено 11 
предмета. Проценат решених Рж уп предмета је 45%, од чега мериторно 
решених 22,22%, а на други начин 77,88%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,40 пред-
мета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,09. 

Предметима Рж р (радни спорови по жалби) било је задужено 16 
судија. На почетку извештајног периода је било нерешених 46 предмета, 
од тога је решено 17 предмета, од чега доношењем мериторних одлука 16 
предмета, а на други начин 1 предмет, тако да је остало нерешено 29 
предмета. Проценат решених Рж р предмета је 36,96%, од чега мериторно 
решених 94,12%, а на други начин 5,88%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,09 пред-
мета, а просек мериторно решених предмета по судији је 0,09. 

 
ЗАКЉУЧЦИ 

Анализом резултата рада на нивоу целог Врховног касационог су-
да у посматраном извештајном периоду у односу на резултате рада из 
претходне године, а на основу статистичких података, може се констато-
вати да је у суду у односу на претходни извештајни период пријем пред-
мета мањи за 20,64 % (у 2013. години примљено је 11.544 а у 2014. години 
9.161 предмет). Укупно у раду било је мање предмета за 16,59% (13.161 
према 10.978 предмета у 2014. години), а проценат укупно решених пред-
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мета у 2014. години у односу на претходну годину у суду био је мањи за 
35,26% (11.424 према 7.396 предмета). Ипак, истиче се чињеница да је 
проценат мериторно решених предмета у току 2014. године за 64,56%  ве-
ћи у односу на 2013. годину.  

Поређењем резултата рада Грађанског одељења у грађанској мате-
рији у овом извештајном периоду у односу на резултате рада из претход-
не године, а на основу статистичких података може се констатовати да је 
у грађанској материји у односу на претходни извештајни период пријем 
предмета мањи за 42,94% (у 2013. години 10.244 а у 2014. години 5.845 
предмета). Укупно у раду било је мање предмета за 35,93% (11.620 према 
7.491 предмету у 2014. години), а проценат укупно решених предмета у 
2014. години у односу на претходну годину у овој материји мањи је за 
51,34% (10.063 према 4.896 предмета). Мериторно решених у 2014. годи-
ни је 21% више у односу на 2013. годину. Резултати рада Одељења за овај 
извештајни период последица су поступања судија овог одељења и у 
предметима заштите права на суђење у разумном року, избора девет но-
вих судија а престанка судијске функције четворо судија - троје судија 
због навршења радног века и једног судије на лични захтев. 

У управној материји у 2014. години прилив предмета је био мањи 
за 28,06% у односу на претходну годину тако да је у раду било 31,20% ма-
ње предмета и решено је мање 42,20%. С обзиром на чињеницу да је на 
крају овог извештајног периода у овој материји остало нерешено више 
52,17% у односу на претходну годину (115 према 175 предмета у 2014. го-
дини), може се рећи да су резултати рада у овој материји слабији имајући 
у виду претходни извештајни период. Ипак, мора се узети у обзир чиње-
ница да је Специјализовано веће за управну материју радило у току целог 
извештајног периода у непотпуном саставу (две судије), да је у току изве-
штајног периода изабрано двоје судија раније упућених у овај суд, као и 
да су судије у овом већу поступале и у материји заштите права на суђење 
у разумном року.  

У Кривичном одељењу у овом извештајном периоду прилив пред-
мета је већи за 315,11% (више од четири пута више у односу на прошлу 
годину - 516 према 1.626 предмета у 2014. години) тако да је у раду било 
више 305,23% предмета (554 предмета према 1.691 предмету). Већи је 
проценат решених предмета у односу на претходну годину и то за 
298,97% (489 према 1.462 предмета у 2014. години) а посебно треба нагла-
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сити чињеницу да је у овом извештајном периоду мериторном одлуком 
решено 326,19% више предмета у односу на претходну годину, што гово-
ри о одличним резултатима у овој материји.  

У Одељењу за суђење у разумном року, које је почело са радом 
22.05.2014. године, примљено је 1.117 предмета, укупно је решено 534 
предмета, од тога мериторно 392 предмета а остало је у раду 583 предме-
та, тако да је проценат решених предмета 47,81 предмет, од чега је мери-
торно решено 73,41% предмета.  

Посматрано свеобухватно и упоредно у односу на резултате из 
претходног извештајног периода, резултати рада Врховног касационог су-
да су успешни, јер је на нивоу суда савладавање прилива износило 
80,73%. Критичари се могу не слагати са наведеном оценом, огољено гле-
дајући бројке и статистику не знајући суштину рада Врховног касационог 
суда.  

Наиме, проценат мериторно решених предмета од 64,56% је изу-
зетно велики и говори о сложеним предметима које је решавао овај суд. 
Примера ради у 2013. години, у раду овог суда било је 5.594 ''Р'' предмета 
(одређивање другог стварно надлежног суда) и решено 5.574 ''Р'' предме-
та, а у 2014. години таквих предмета у раду је укупно било 151. 

С друге стране, савладавање прилива би било још у већем процен-
ту да није било проширивања надлежности овог суда и поступања свих 
судија и у предметима заштите права на суђење у разумном року, као и 
великој смени судија, избором 14 нових судија, престанком судијске 
функције 6 судија због навршења радног века и избора 2 судије за пред-
седнике апелационих судова у Новом Саду и Нишу, као и бројних актив-
ности ван суђења готово свих судија, о чему ће накнадно бити речи.  
 

СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ СУДИЈА ВАН СУДА  
У 2014. ГОДИНИ 

Судије Врховног касационог суда учествовале су на бројним кон-
ференцијама, саветовањима, семинарима, округлим столовима, радним 
групама и у пројектима, међу којима треба издвојити: 

- Конференцију у организацији Повереника за заштиту равно-
правности са темом представљања истраживања “Однос представника ор-
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гана јавне власти према дискриминацији у Србији”, одржану у Београду 
31. јануара 2014. године; 

- Конференцију у организацији Организације за европску безбед-
ност и сарадњу (OEBS) и Савета Европе, са темом “Заједно против трго-
вине људима”, одржану у Бечу у Аустрији, 17. и 18. фебруара 2014. годи-
не; 

- Међународну арбитражну конференцију у организацији Прав-
ног факултета у сарадњи са DIS, GIZ, Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије и Удружењем за арбитражно пра-
во, VI београдску арбитражну конференцију, одржану на Правном факул-
тету Универзитета у Београду 04. априла 2014. године; 

- Регионалну конференцију о унапређењу добре праксе у борби 
против корупције на високом нивоу и одузимању имовине, у организацији 
Министарства правде Републике Румуније, одржану у Букурешту у Руму-
нији, 08. и 09. априла 2014. године; 

- Регионалну конференцију у организацији Мисије ОЕBS, са те-
мом “Тужилачка истрага: регионална кривичнопроцесна законодавства и 
искуства у примени", одржану у Београду 20. јуна 2014. године; 

- Конференцију у организацији заједничког пројекта Европске 
уније и Савета Европе – PACS поводом представљања резултата и препо-
рука из два документа- "Процена ризика од непрофесионалног понашања 
и корупције у судству и тужилаштву у Србији" и "Анализа ризика у циљу 
процене регулаторних и организационих препрека ефикасним истрагама и 
поступцима у кривичним делима корупције", одржану у Београду 30. сеп-
тембра 2014. године; 

- Конференцију у организацији Правосудне академије у сарадњи 
са AIRE Center из Лондона и подршку Амбасаде Велике Британије, о На-
ционалној имплементацији Европске конвенције о људским правима у 
Србији – представљање базе пресуда, одржану у Београду 10. октобра 
2014. године; 

- Конференцију у организацији Повереника за заштиту равно-
правности, на тему “Србија на путу толеранције и недискриминације: ис-
куства Повереника за заштиту равноправности”, одржану у Београду 28. 
октобра 2014. године; 
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- Конференцију у организацији Организације за европску безбед-
ност и сарадњу (OEBS) са темом “Етичка питања у вези са превенцијом и 
борбом против трговине људима”, одржану у Бечу у Аустрији, 04. и 05. 
новембра 2014. године; 

- Конференцију у организацији Заштитника грађана уз подршку 
Мисије ОЕБС у Србији, на тему “Реакције правосуђа о наводима и злоста-
вљању”, одржану у Београду 28. новембра 2014. године; 

- Међународну конференцију у организацији Тужилаштва за рат-
не злочине, на тему “Палићки процес - регионална сарадња достигнућа и 
обавезе десет година касније”, одржану на Палићу 02. децембра 2014. го-
дине; 

- Регионални семинар, у организацији Одељења УН за борбу про-
тив организованог криминала и дроге, Канцеларија за средњу Азију 
UNODC ROCA, одржан у Парламентарној Републици Туркменистан од 
04. до 07. фебруара 2014. године; 

- Семинар о члану 6 и члану 8 Европске конвенције о људским 
правима, у организацији Савета Европе уз подршку Краљевине Норве-
шке, одржан у Београду 11. и 12. марта 2014. године; 

- Семинар о члану 1 Протокола бр.1 Европске конвенције о људ-
ским правима, у организацији Савета Европе, одржан у Београду 24. и 25. 
априла 2014. године; 

- Семинар посвећен праву на правично суђење из члана 6 Кон-
венције и праву на заштиту приватног и породичног живота из члана 8 
Конвенције, у организацији Савета Европе уз подршку Краљевине Норве-
шке, одржан у Београду 14. и 15. маја 2014. године; 

- Семинар за судије, тужиоце и полицију, у организацији ПАКС 
пројекта и Правосудне академије, одржан у Крагујевцу 10. и 11. јула 2014. 
године; 

- Семинар у организацији Правосудне академије, на тему “Ко-
рупција у јавним набавкама”, одржан на Копаонику 06. и 07. новембра 
2014. године; 

- Семинар у организацији Правосудне академије, на тему “Ко-
рупција у јавним набавкама”, одржан у Будви, у Црној Гори, од 19. до 22. 
новембра 2014. године; 
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- Семинар у организацији Удружења јавних тужилаца Србије, на 
тему “Насиље у породици”, одржан у Пожаревцу 29. новембра 2014. годи-
не; 

- Семинар у организацији Правосудне академије и Канцеларије 
за европске интеграције Републике Србије уз помоћ EIPA Института из 
Луксембурга, на тему "Поглавља посвећена правосуђу, правди и основ-
ним правима: искуства земаља чланица у области транспозиције правних 
тековина ЕУ у национално законодавство", одржан у Београду 04. и 05. 
децембра 2014. године; 

- Семинар у организацији Удружења правника Србије, са темом 
“Још једном о задужбинарству”, одржан на Копаонику од 12. до 17. де-
цембра 2014. године; 

- XXII Саветовање привредних судова Србије, у организацији 
Привредног апелационог суда, одржано на Златибору од 02. до 05. сеп-
тембра 2014. године; 

- Годишње саветовање судија Србије, у организацији Врховног 
касационог суда, одржано у Врњачкој Бањи од 05. до 07. октобра 2014. го-
дине; 

- Саветовање у организацији Издавачког предузећа “Глосари-
јум”, са темом “Нова законска решења”, одржано у Врњачкој Бањи 16. ок-
тобра 2014. године; 

- Дани судства у Црној Гори, у организацији Врховног суда Црне 
Горе, одржани на Цетињу, у Црној Гори, од 28. до 30. октобра 2014. годи-
не; 

- Округли сто, у организацији Министарства за рад, запошљава-
ње, борачка и социјална питања на тему “Нацрт закона о изменама и до-
пунама Закона о раду", одржан у Београду 10. јула 2014. године; 

- Округли сто о стечају, у организацији Америчке привредне ко-
море, одржан у Београду 14.октобра 2014. године; 

- Округли сто - расправа о Нацрту Закона о суђењу у разумном 
року, у организацији Савета Европе, одржан у Београду 17.октобра 2014. 
године; 

- Округли сто у организацији B&S Europe у сарадњи са Право-
судном академијом, на тему "Обим судске контроле споразума о призна-
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њу кривичног дела, Однос пресуде и оптужбе" одржан у Београду 07. но-
вембра 2014. године; 

- Округли сто о ЗКП за судије основних и виших судова са под-
ручја нишке и крагујевачке апелације, у организацији Америчке амбасаде, 
одржан у Нишу 14. новембра 2014. године; 

- Округли сто, у организацији B&S Europe, на тему “Терет дока-
зивања и улога суда, Обим примене правила садржаног у члану 16 ЗКП”, 
одржан у Новом Саду 28.новембра 2014. године; 

- Округли сто, у организацији B&S Europe, на тему “Однос пре-
суде и оптужбе”, одржан у Крагујевцу 18. децембра 2014. године; 

- Радионица, у организацији CEELI Института у сарадњи са Гру-
зијском Високом правном школом, на тему “Борба против корупције и на-
чин на који се судије боре са притиском јавности", одржана у Тбилисију, 
Република Грузија, 21. и 22.фебруара 2014. године; 

- Радионица у организацији ASEAN, Аустралијско Азијски Про-
грам за сузбијање трговине људима, на тему “Одговори кривичног право-
суђа на тему трговине људима: Жртве у систему кривичног правосуђа", 
одржана у Куала Лумпуру, Малезија, од 28. до 30. априла 2014. године; 

- Радионица, у организацији ОЕБС и Савета Европе, на тему 
“Принцип некажњавања жртви кривичних дела", одржана у Стразбуру, 
Република Француска, 09. и 10. октобра 2014. године; 

- Заједничка радионица за предаваче на семинарима о новом За-
конику о кривичном поступку, у организацији Правосудне академије у са-
радњи са B&S Europe, одржана у Београду 13.октобра 2014. године ; 

- Свечана седница поводом сто година од оснивања Суда части 
при Привредној комори Београда, у организацији Привредне коморе Бео-
града, одржана у Београду 31. јануара 2014. године; 

- Пленарна седница Консултативног већа европских судија 
(ССЈЕ) одржана у Стразбуру, Република Француска, од 21.до 24. октобра 
2014. године; 

- V Редовна седница скупштине Српског удружења за кривично-
правну теорију и праксу, у организацији Српског удружења за кривично-
правну теорију и праксу, одржана у Београду 23. децембра 2014. године; 
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- Састанак Управног одбора Антидопинг агенције, у организаци-
ји Антидопинг агенције, одржан у Београду 08. јануара 2014. године; 

- Први конститутивни састанак Радне групе за праћење примене 
Јединственог програма решавања старих предмета у судовима у Републи-
ци Србији, у организацији Врховног касационог суда, одржан у Београду 
10.јануара 2014. године; 

- Састанке Управног одбора Пројекта “Подршка судству у Срби-
ји у примени Европске конвенције о људским правима”, у организацији 
Савета Европе, одржаним 21.јануара и 24. јуна 2014. године; 

- Састанак Координационе радне групе за унапређење норматив-
ног оквира у просвети, у организацији Агенције за борбу против корупци-
је, одржан у Београду 24.јануара 2014. године; 

- Састанак Координационе радне групе за институционално уна-
пређење рада државних органа у просвети, у организацији Агенције за 
борбу против корупције, одржан у Београду 24.јануара 2014. године; 

- Заједнички састанак са председницима грађанског одељења 
(одељења за радне спорове) и одељења судске праксе апелационих судова 
у Републици Србији, у организацији Врховног касационог суда, одржан у 
Београду 07.фебруара 2014. године ; 

- Састанак са експертом Европске комисије Katrin Nyman Met-
calf, у организацији Министарства културе и информисања, одржан у Бео-
граду 12. фебруара 2014. године; 

- Састанак у организацији Агенције за борбу против корупције, 
са темом “План интегритета Врховног касационог суда", одржан 13. фе-
бруара 2014. године; 

- IV Састанак САПС комисије, у организацији Министарства 
правде и државне управе, одржан у Београду 18. фебруара 2014. године; 

- Састанак и посетa Експертске мисије ЕК, са темом “Антиди-
скриминација и равноправност", у организацији Канцеларије за људска и 
мањинска права, одржан у Београду 20. фебруара 2014. године; 

- Састанак Врховног касационог суда са апелационим и вишим 
судовима, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са УСА-
ИД-овим Програмом поделе власти , са темом "Обавезе и одговорности 
ВКС у поступку уједначавања судске праксе и припремама за примену од-
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редби чланова 8а-8в Закона о уређењу судова о заштити права на суђење 
у разумном року", одржан у Београду 27. марта 2014. године; 

- Састанак Надзорног одбора пројекта “Имплементација новог 
Закона о кривичном поступку у Србији”, у организацији B&S Europe, одр-
жан у Београду 08. априла 2014. године; 

- Састанак Врховног касационог суда са вишим судовима, у орга-
низацији Врховног касационог суда у сарадњи са УСАИД-овим Програ-
мом поделе власти, са темом “Примена одредби Закона о уређењу судова 
које се односе на заштиту права на суђење у разумном року", одржан у 
Београду 24. априла 2014. године; 

- Састанак Експертске групе у области заштите жртава трговине 
људима, у организацији UNODC -Канцеларија УН за дрогу и криминал, 
одржан у Бечу, Република Аустрија, од 06. до 08. маја 2014. године; 

- Састанак са експертима Савета Европе, у организацији Савета 
Европе, одржан у Београду 13. маја 2014. године; 

- Састанак са експертима Савета Европе о разумном року, у орга-
низацији Савета Европе, одржан у Београду 05. јуна 2014. године; 

- Састанак Пододбора за правду, слободу и безбедност са темом 
ЕУ – Србија "Споразум о стабилизацији и придруживању: Правда, слобо-
да и безбедност", одржан у Бриселу, Краљевина Белгија, 05. и 06. јуна 
2014. године; 

- Састанак Врховног касационог суда са Привредним апелацио-
ним судом, Прекршајним апелационим судом, апелационим и вишим су-
довима, у организацији Врховног касационог суда, са темом “Припреме за 
примену одредби Закона о уређењу судова и заштити права на суђење у 
разумном року", одржан у Београду 25. јуна 2014. године; 

- Састанак Радне групе, у организацији Министарства правде, у 
сарадњи са Пројектом за реформу правосуђа и одговорну власт, са темом 
“Радна верзија текста правилника за примену Закона о заштити узбуњива-
ча", одржан на Палићу од 09. до 11. јула 2014. године; 

- Састанак и посета експерата Савета Европе, у организацији Са-
вета Европе, одржан у Београду 16. септембра 2014. године; 
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- Састанак са регионалним директором OPDAT Програма за југо-
источну Европу, у организацији Америчке амбасаде, одржан у Београду 
30. септембра 2014. године; 

- Први састанак Програмске групе за кривично право, у организаци-
ји Правосудне академије, одржан у Београду 20. новембра 2014. године; 

- Састанак у организацији Секретаријата групе земаља за борбу 
против корупције ГРЕКО, на тему “Превенција корупције за чланове пар-
ламента, судства и тужилаштва", одржан у Београду од 24. до 28. новем-
бра 2014. године; 

- Састанак Координационе радне групе за унапређење норматив-
ног и институционалног оквира у просвети, у организацији Агенције за 
борбу против корупције, одржан у Београду 17. децембра 2014. године; 

- Први полугодишњи састанак у циљу успостављања система 
сталне и обавезне координације између Агенције за приватизацију, МУП, 
РЈТ, ВКС, Агенције за борбу против корупције и Савета за борбу против 
корупције, у организацији Агенције за приватизацију, одржан 29. децем-
бра 2014. године; 

- Пројекат PACS - Специјалистичка обука за предаваче, у органи-
зацији Европске уније и Савета Европе, са темом "Јачање капацитета по-
лиције и правосуђа у борби против корупције у Србији”, одржан у Врдни-
ку од 24. до 26. фебруара 2014. године и Бечу, Република Аустрија, од 18. 
до 22. марта 2014. године; 

- Први регионални форум владавине права за југоисточну Евро-
пу, у организацији Civil Rights Defenders, одржан у Будви, Република Цр-
на Гора, 28. и 29. марта 2014. године; 

- 10. Европски форум за унапређење владавине права, у органи-
зацији ГИЗ Програма за правне и правосудне реформе у Србији у парт-
нерству са Министарством правде и Комором извршитеља, на тему 
“Спровођење извршења у грађанским стварима у Републици Србији: 
Остваривање правде”, одржан у Београду 11. јула 2014. године; 

- X Међународни форум за транзициону правду у пост-југосло-
венским земљама Постигнућа и приоритети, у организацији Коалиције за 
РЕКОМ, одржан у Београду 15. и 16. новембра 2014. године; 
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- Презентација “Програм стажирања у Великој Британији", у ор-
ганизацији British Council, одржана у Београду 28.марта 2014. године;  

- Тренинг “Бранитељи људских права” , у организацији Иниција-
тиве младих за људска права уз подршку Civil Rights Defenders, Предава-
ње у оквиру сесије “Право на правично суђење: Члан 6.Европске конвен-
ције за заштиту људских права и слобода”, одржан на Космају 23.априла 
2014. године; 

- Тренинг тренера за предаваче на семинарима о новом Законику 
о кривичном поступку - Програм обуке судија, тужилаца, адвоката и при-
падника МУП за примену новог ЗКП-а, у организацији Правосудне акаде-
мије у сарадњи са B&S Europe (Пројекат Европске уније на имплемента-
цији новог Законика о кривичном поступку), одржан у Београду 10. и 11. 
јула 2014. године;  

- Едукација судија и едукација тренера, у организацији Врховног 
касационог суда у сарадњи са Саветом Европе – Канцеларијом у Београ-
ду, са темом “Припрема одредби Закона о о заштити права на суђење у ра-
зумном року", одржана у Београду од 17. до 19. јуна 2014. године;  

- Едукација за судије и саветнике привредних судова, у организа-
цији Правосудне академије, на тему “Закон о стечају", одржана у Крагу-
јевцу 15.октобра 2014, Нишу 21. октобра 2014, Новом Саду 28. октобра 
2014. и Београду 30. октобра 2014. године; 

- Обука у вези са петим кругом евалуације Комитета Манивал, у 
организацији Министарства финансија, Управа за спречавање прања нов-
ца, одржана у Београду 22. и 23. септембра 2014. године;  

- Oбука за предаваче - Обука за тренере о етици и сукобу интере-
са у правосуђу, у организацији заједничког пројекта Европске уније и Са-
вета Европе ПАКС, одржана у Београду 26. и 27. новембра 2014. године;  

- Курс у организацији Удружења правника у привреди Републике 
Србије, на тему "Институт застарелости у пракси привредних судова”, 
одржан у Београду 29. новембра 2014. године; 

- Курс из области радног права, у организацији Удружења прав-
ника Србије, на тему “Поглед праксе на основне новине у реформи радног 
законодавства Србије" и “Спорна питања из судске праксе у примени За-
кона о раду", одржан у Београду 29. новембра 2014. године; 
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- Студијска посета Стразбуру, у организацији Савета Европе уз 
подршку Краљевине Норвешке, са темом "Подршка судству у Србији у 
примени Европске конвенције о људским правима", од 07. до 10. јула 
2014. године; 

- Интервју поводом истраживања о насиљу над женама, у органи-
зацији Аутономног женског центра у сарадњи са америчком непрофитном 
организацијом Advocates for Human Rights, на тему “Међународно квали-
тативно истраживање о делотворности механизама за борбу против наси-
ља према женама на националном и локалном нивоу" 16. октобра 2014. 
године; 

- Скуп поводом обележавања завршетка пројекта, у организацији 
USAID Програма поделе власти, одржан у Београду 01. децембра 2014. 
године; 

- Панел дискусија, у организацији Министарства државне управе 
и локалне самоуправе, на тему “Поступање јавне управе у Републици Ср-
бији – транспарентност, одговорност и праћење стања", одржана у Београ-
ду 23. децембра 2014. године; 

 
Судије Врховног касационог суда су чланови: 

- Управног одбора пројекта “Подршка судству у Србији у примени 
Европске конвенције о људским правима”; 

- Управног одбора Антидопинг агенције Републике Србије ; 
- Управног одбора у РАСS пројекту; 
- Управног одбора УНИЦЕФ пројекта ИПА 2013; 
- Надзорног одбора пројекта “Имплементација новог Закона о кри-

вичном поступку у Србији”; 
- Консултативног већа европских судија ( ССЈЕ ) испред наше земље; 
- Судa части при Привредној комори Србије; 
- Програмског савета Правосудне академије; 
- Првог одбора за полагање правосудног испита за предмет Трго-

винско право на Правном факултету у Београду. 
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Радне групе у којима су ангажоване судије  
Врховног касационог суда: 

- Радна група за израду стратегије за борбу против опојних дрога 
за период 2014.-2020, у организацији Министарства здравља; 

- Радна група за унапређење нормативног оквира у просвети, у 
организацији Агенције за борбу против корупције; 

- Радна група за институционално унапређење рада државних ор-
гана у просвети, у организацији Агенције за борбу против корупције; 

- Радна група за вредновање резултата рада судија и председника 
судова, у организацији Високог савета судства; 

- Радна група за израду анализе измене Уставног оквира; 
- Радна група за израду смерница за реформисање и развој Пра-

восудне академије; 
- Радна група за припрему Нацрта Закона о приватизацији, у ор-

ганизацији Министарства привреде; 
- Радна група за припрему Нацрта Закона о стечају, у организа-

цији Министарства привреде; 
- Радна група за припрему текста радне верзије Закона о измена-

ма и допунама Кривичног законика, у организацији Министарства правде; 
- Радна група за израду Акционог плана за Потпоглавље “Право-

судна сарадња у грађанским и кривичним стварима” Поглавља 24, у орга-
низацији Министарства правде;  

- Радна група за праћење примене Јединственог програма реша-
вања старих предмета; 

- Радна група за израду радног текста Нацрта Закона о узбуњива-
њу и заштити узбуњивача;  

- Радна група за одређивање критеријума за дефинисање уноса 
података у ИКТ систему, у организацији Министарства правде;  

- Радна група за израду Нацрта Правилника о критеријумима, ме-
рилима и поступку за оцењивање судијских помоћника; 
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- Радна група за израду Нацрта Правилника о критеријумима и 
мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор 
судија и председника судова, у организацији Виског савета судства; 

- Радна група за вредновање резултата рада судија и председника 
судова у организацији Високог савета судства; 

- Међуресорска радна група за спровођење Анекса Г Споразума о 
питањима сукцесије, која је надлежна за приватну својину и стечена пра-
ва, у организацији Министарства финансија и Владе РС; 

- Радна група за унапређење положаја жртава трговине људима и 
насилних кривичних дела, у организацији Невладине организације 
АСТРА; 

- Програмска група за кривично право, у организацији Правосуд-
не академије; 

- Радна група Програмског савета Правосудне академије за трго-
винско право. 

 
Комисије у којима учествују судије Врховног касационог суда: 

- Комисија за стандардизацију начина прикупљања и обраде по-
датака у примени пословног софтвера за управљање предметима у по-
ступку прикупљања, обраде података, као и сачињавања извештаја у судо-
вима Републике Србије; 

- Комисија за спровођење избора кандидата за судију Европског 
суда за људска права из Републике Србије; 

- Комисија за спровођење Националне стратегије реформе право-
суђа за период 2013.-2018. године; 

- Комисија за спровођење поступка вредновања и урврђивања 
оцене рада судија и председника Апелационог суда у Београду, Управног 
суда, Прекршајног апелационог и Привредно апелационог суда; 

- Комисија за одлучивање о приговору на решење о оцени судиј-
ског помоћника; 

- Комисија за испитивање стечајних управника, у организацији 
Агенције за лиценцирање стечајних управника. 
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OПШТА СЕДНИЦА СУДА 

Општу седницу чине председник и судије Врховног касационог суда. 
У извештајном периоду одржано је десет општих седница суда на 

којима су разматрана бројна питања и донете одлуке из надлежности Оп-
ште седнице, међу којима издвајамо: 

- На седници одржаној 12.03.2014. године ступило је на функцију 
8 судија Врховног касационог суда а на седници одржаној 12. 09. 2014. го-
дине 6 судија;   

- На седници одржаној 21.02.2014. године донета је одлука да Вр-
ховни касациони суд покрене поступак оцене уставности члана 59. Закона 
о судијама. Од Високог савета судства затражено је да применом члана 
13. алинеја 21. Закона о Високом савету судства, иницира измену Закона о 
судијама;  

- На седници одржаној 09.05.2014. године Општа седница је до-
нела Пословник о изменама и допунама Пословника о уређењу и раду Вр-
ховног касационог суда; 

- На седници одржаној 19.03.2014. године разматран је рад судо-
ва у 2013. години. Врховни касациони суд урадио је детаљну анализу која 
садржи извештај о раду Врховног касационог суда, анализу рада судова и 
комплетну статистику о раду свих судова у Републици Србији. Усвојена 
је анализа са предлогом закључака. 

 

У закључцима је констатовано да су судови у 2013. години савла-
дали прилив, па чак и решили већи број предмета од броја који су прими-
ли. Међутим, у односу на укупно у раду судови су решили 42,04% пред-
мета. Поређењем укупних резултата рада свих судова са 2012. годином 
уочено је да су судови у 2013. години примили 8,56% мање предмета, да 
су имали у раду 6,70% мање предмета и да су решили 3,35% мање пред-
мета, а да им је на крају извештајног периода остало нерешено 8,98% ма-
ње предмета у односу на крај 2012. године. Повећан је број нерешених 
старих предмета према датуму иницијалног акта у односу на крај 2012. го-
дине за 2,53%. Највећи проценат старих предмета према датуму иницијал-
ног акта у односу на укупно у раду имају основни судови 48,83%. Већина 
судова је имала Програм решавања старих предмета у којем су садржане 
мере које треба предузети да би се њихов број смањио, али проблем ста-
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рих предмета није решен. У основним судовима и даље је велики проблем 
неједнака оптерећеност судија приливом предмета тако да грађани у тим 
судовима немају једнак приступ суду. Констатовано је и да су Први 
основни суд у Београду и Други основни суд у Београду примили 26,72% 
укупног прилива предмета у свим основним судовима у Републици Срби-
ји и да они имају највећи просечан прилив предмета по судији и међу су-
довима су који имају и највише просечно решених предмета по судији. 
Међутим, и поред великог броја предмета које решавају, ти судови имају 
најмањи проценат решених предмета у односу на укупно у раду и лошу 
ажурност. То указује на њихову велику оптерећеност. Напред наведени 
подаци потврдили су да је било неопходно изменити мрежу судова. У за-
кључцима се констатује да је Национална стратегија реформе правосуђа 
за период 2013 - 2018. година утврдила ефикасност као једно од кључних 
начела реформе правосудног система Републике Србије. Стратешки циљ 
за остварења наведеног начела је, између осталог, успостављање дело-
творне и ефикасне мреже судова, решавање предмета у разумним рокови-
ма и успостављање ефикасног и одрживог система решавања старих пред-
мета по принципу приоритета. У складу са мерама и активностима утвр-
ђеним Акционим планом за спровођење Националне стратегије реформе 
правосуђа, Врховни касациони суд донео је Јединствен програм решавања 
старих предмета у Републици Србији. Програмом је утврђен општи стра-
тешки циљ, а то је да се укупан број старих предмета у судовима Републи-
ке Србије смањи за 80%. Програмом су дефинисане и мере за постизање 
циљева у смањењу броја старих предмета. Врховни касациони суд образо-
вао је радну групу за примену и праћење примене Програма.  

- Рад судова је представљен на конференцији за штампу, а анали-
за са закључцима и статистичким подацима је објављена на интернет 
страници суда.   

- У току 2014. године Општа седница Врховног касационог суда 
је дала мишљење о судијама овог суда које су биле кандидати за председ-
нике апелационих судова, о судијама непосредно нижих судова и о судиј-
ским помоћницима овог суда који су били кандидати за судије.  

- У току 2014. године годишњи распоред послова судија је дели-
мично измењен односно допуњен три пута, због ступања на функцију су-
дија које су изабране за судије Врховног касационог суда и због престанка 
функције одређеном броју судија. На Општој седници одржаној 



Општа седница 
 

 67

18.12.2014. године председник суда утврдио је Годишњи распоред посло-
ва судија и Годишњи распоред послова судијских помоћника за 2015. го-
дину, који су објављени на интернет страници овог суда.  

 

РАД СУДСКЕ УПРАВЕ 

Пословима  судске управе обезбеђује се правилан и благовремен 
рад суда. 

 

КОЛЕГИЈУМ 

Колегијум је саветодавно тело председника Врховног касационог 
суда. Чине га: председник Суда, заменик председника суда, председници 
Кривичног, Грађанског одељења, Одељења за заштиту права на суђење у 
разумном року и руководиоци евиденције судске праксе у Кривичном, Гра-
ђанском одељењу и Одељењу за заштиту права на суђење у разумном року. 

У 2014. години одржавано је девет седница Колегијума на којима 
су разматрана важна организациона питања, извештаји о раду суда, суд-
ских одељења, извештаја о обављеним редовним контролама рада апела-
ционих и судова републичког ранга и сва друга питања од значаја за 
функционисање и усклађивање рада у суду.  

На седници Колегијума одрћжаној 22.01.2015. године донето је 
неколико закључака, од којих издвајамо закључак са налогом приоритет-
ног решавања старих предмета, оних који су примљени у Врховни касаци-
они суд 2012. године да судије:  

- до 01. 03. 2014. године извећају и израде одлуке у предметима 
којима су задужени, а који су примљени у суд 2012. године,  

- до 01. 07. 2014. године извећају и израде одлуке у предметима 
којима су задужени, а који су примљени у суд 2013. године, са напоменом 
да предмети са урађеним одлукама морају бити експедовани до назначе-
них датума;  

- изврше попис свих предмета којима су задужени, у којима је 
иницијални акт поднет пре више од пет година, а потом извештај о томе 
доставе председницима већа чији су чланови, са обавезом да у овим пред-
метима поступају хитно, као и у складу са одредбом члана 50. Судског по-
словника.  
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На истој седници Колегијума донет је закључак на основу кога је 
затражено изјашњење о старим предметима преко пет година са изјавама 
судија о разлозима нерешавања ове врсте предмета, а од судова који по-
ступају по правном леку извештај о предметима који нису завршени у ро-
ку од једне године, у смислу члана 28. Закона о судијама, те да је приспе-
ле извештаје судова и судија потребно анализирати.  

Тада је закључено да Врховни касациони суд треба да настави и 
интензивира своје активности на уједначавању судске праксе, имајући у 
виду да је то у надлежности суда, да захтеви за заузимањем правних ста-
вова стижу у суд у све већем броју и да овај Пројекат, започет 2013. годи-
не, коме су присуствовале и судије Врховног касационог суда, мора бити 
реализован: планирањем активности -одржавање састанака са апелацио-
ним судовима.  

На следећим седницима Колегијума разматрано је низ значајних 
питања у вези годишњег извештаја о раду и анализе рада судова, суда и 
судија и периодичних извештаја, као и важна организациона питања. 

На седници Колегијума одржаној 28.08.2015. године председник 
Врховног касационог суда је упознао чланове Колегијума са активности-
ма Врховног касационог суда о пруженој подршци суда мисији ОЕБС-а у 
Србији у обуци судија за извршење кривичних санкција, када је обавестио 
чланове Колегијума да ће тај пројекат, који ће планирано да траје годину 
дана, обухватити организовање семинара за судије за извршење кривич-
них санкција свих виших судова, организовање округлих столова, израду 
приручника за судије, студијску посету у неку од земаља које имају разви-
јен систем судског надзора над извршењем кривичних санкција; да ће 18. 
09. 2014. године бити свечано пуштање у рад инфо-пулта у приземљу 
зграде на коме ће грађани моћи да добију основне информације о раду сва 
четири суда и веб сајта Врховног касационог суда, а овај пројекат је фи-
нансирао УСАИД-ов Програм поделе власти; да ће 25. 09. 2014. године 
бити организована прослава поводом издавања 50 година издавања Билте-
на ВСС и ВКС поводом чега се издаје јубиларни број Билтена судске 
праксе ВСС и ВКС. Промоција јубиларног броја издања ће се одржатиу 
Палати „Србија“, свечаној сали „Србија“ о чему ће судије и саветници би-
ти обавештени; као и да ће УСАИД-ов Програм поделе власти финансиј-
ски помоћи набавку потребне ИТ опреме за ефикасније спровођење проје-
ката које је Програм поделе власти реализовао у сарадњи са ВКС.  
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Поводом писменог обраћања 116 притвореника Окружног затвора у 
Београду, у вези штрајка адвоката, на седници Колегијума одржаној 
14.11.2014. године је одлучено да Врховни касациони суд изда саопштење за 
јавност са апелом на Адвокатску комору Србије да преиспита Упутство за 
поступање адвоката током протеста са обуставом рада и омогући својим чла-
новима – адвокатима да поступањем у притворским предметима и хитним 
грађанским споровима доприносу остварењу минимума услова рада, у циљу 
обезбеђења заштите људских права свих учесника у поступку. 

 
ОПШТА АКТА, ВАЖНИ СТРАТЕШКИ  

ДОКУМЕНТИ И ОДЛУКЕ 

Председник суда je донео у 2014. години: 
 

- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних ме-
ста у Врховном касационом суду Су I-9  3/14 од 10.06.2014. године;  

- Повељу интерне ревизије Врховног касационог суда 29.01.2014. 
године;  

- Стратешки план интерне ревизије у Врховном касационом суду 
за период 2014 – 2016. година 30.01.2014. године;  

- Годишњи план интерне ревизије у 2014. години 30.01.2014. године;  
- Одлуку о измени и допуни Одлуке о одређивању положаја у Вр-

ховном касационом суду  02.06.2014. године; 
- Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређе-

њу и систематизацији радних места у Врховном касационом суду 
15.12.2014. године; 

- Стратешки план интерне ревизије у Врховном касационом суду 
за период 2015 – 2017. година 29.12.2014. године;  

- Годишњи план интерне ревизије у Врховном касационом суду за 
период 01.01.-31.12.2015. године 29.12.2014. године;  

- Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у Вр-
ховном касационом суду 29.12.2014. године. 
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РАД ПО ПРЕДСТАВКАМА И ПРИТУЖБАМА 

Одредбом члана 8. Закона о уређењу судова и члана 9. Судског 
пословника („Службени гласник РС“, бр. 110/09, 70/11, 19/12 и 89/13), 
уређено је право странке и другог учесника у судском поступку на приту-
жбу на рад суда кад сматра да се поступак одуговлачи, да је неправилан 
или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход. У складу 
са чланом 55. Закона о уређењу судова, по притужбама грађана поступа 
председник суда. 

У 2014. години у суд је примљено 773 притужби, од којих су 49 на 
рад Врховног касационог суда. Из претходне године пренето је 5 приту-
жби. Поступљено је по 777 притужби, у раду је остала 1 притужба, одно-
сно укупно је решено 99,87% ових предмета. У односу на 2013. годину, у 
2014. години примљено је 7 притужби мање, а на рад Врховног касацио-
ног суда 1 притужба више.  

Од укупног броја притужби које се односе на рад Врховног каса-
ционог суда, 31 притужбу су поднеле странке незадовољне одлукама овог 
суда, а 17 притужби су поднете због дужине трајања поступка пред Вр-
ховним касационом судом. У већини случајева притужбе су биле неосно-
ване, с обзиром на чињеницу да је у наведеним предметима била донета 
одлука и списи предмета заједно са писаним отправцима одлуке већ екс-
педовани из Врховног касационог суда у време подношења притужбе. 
Једна притужба се односила на рад судске управе. 

Анализом притужби на рад свих судова које су достављене пред-
седнику Врховног касационог суда у извештајном периоду, утврђено је да 
се као и претходних година разлози подношења притужбе могу сврстати у 
две веће категорије: незадовољство странке донетом одлуком и дужина 
трајања поступка. У притужбама које су оцењене као делимично основане 
или основане, странке су углавном указивале на неблаговремено поступа-
ње по предметима, на незаказивање рочишта у разумном року, затим на 
неблаговремено достављање списа на жалбено одлучивање или недоста-
вљање писменог отправка одлуке, као и на неспровођење или одуговлаче-
ње поступка спровођења извршења у извршним предметима.  

 Председници судова су и у овом извештајном периоду озбиљно 
поступали по притужбама,  обавештавали редовно подносиоце притужбе 
и предузимали мере из своје надлежности, као и да су предмете на које се 
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притужба односи, пратили до њиховог окончања. Потпуније и садржајни-
је извештаје и изјашњења председници судова достављали су и Врховном 
касационом суду и, у претежном делу, са детаљним описом предузетих 
радњи у самом судском поступку на који се притужба односи. Такође је 
утврђено да су судови правилно поступали по притужбама, изјашњавају-
ћи се о њиховој основаности или неоснованости, наводећи јасне разлоге 
из којих произилази основаност, односно неоснованост притужбе.  

Врховни касациони суд је, на основу овлашћења из Закона о уре-
ђењу судова, пратио даљи ток поступака решавања предмета, односно по-
ступање судије у предмету на који се основана притужба односи. 

 
АКТИВНОСТИ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА У 2014. 

- Састанци са судовима РС према плану активности на уједнача-
вању судске праксе; 

- Праћење реализације Јединственог програма за решавања ста-
рих предмета у судовима у Републици Србији; 

- Организовање Годишњег саветовања судија у Врњачкој Бањи; 
- Учешће у спровођењу Националне стратегије за реформу пра-

восуђа 2013-2018. године; 
- Учешће у спровођењу Националне стратегије у борби про-

тив корупције. 
 
АКТИВНОСТИ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 

У ВЕЗИ УЈЕДНАЧАВАЊА СУДСКЕ ПРАКСЕ 

Врховни касациони суд је 01.04.2014. године донео План активно-
сти Врховног касационог суда ради уједначавања судске праксе, којим је 
дефинисан начин на који Врховни касациони суд као највиши суд у Репу-
блици уједначава судску праксу судова:  

- одлучивањем о ванредним правним средствима изјављеним у 
појединачним предметима по одредбама процесних закона,  

- заузимањем правних схватања, 
- објављивањем одлука донетим у репетитивним предметима  
- и објављивањем утврђених сентенци.  
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Овим документом одређено је и које ће активности обављати нај-
виши суд у циљу уједначавања судске праксе и на који начин, у судовима 
републичког ранга, које у апелационим судовима, као и које ће активно-
сти предузимати у вези уједначавања судске праксе у нижестепеним судо-
вима. Саставни део Плана активности је и Акциони план, којим је одређен 
временски оквир конкретних обавеза. 

У складу са дефинисаним обавезама, Врховни касациони суд је: 
- на седницама Грађанског и Кривичног одељења усвојено је 9 

правних ставова, 4 закључка и 4 сентенце; ради поступања по захтевима 
за заштиту права на суђење у разумном року, Грађанско одељење је на 
седницама 13.05. и 20.05.2014. године усвојило одређене ставове које је 
прихватило Кривично одељење и они су објављени на сајту суда као 
смернице и осталим судовима за уједначено поступање; 

- одлуке у репететивним предметима објавио у електронској фор-
ми – на веб страници суда и у Билтену судске праксе Врховног касацио-
ног суда (ванредно усклађивање војних пензија; накнада за сменски и пре-
ковремени рад по тужбама запослених против ЈП „Железнице“ и накнаде 
за прековремени рад, годишњи одмор, одвојен живот, трошкове путовања 
– по захтевима запослених у МУП-у); 

- организовао 4 састанка са судовима републичког ранга, апела-
ционим и вишим судовима, ради заузимања ставова у предметима зашти-
те права странака на суђење у разумном року и округли сто о реализацији 
Плана активности на уједначавању судске праксе и плана активности 
председника апелационих судова и анализа појединачних планова актив-
ности судова републичког ранга; 

- решавао у предметима спорних питања која су покренули ниже-
степени судови; 

- организовао Годишње саветовање свих судија са тематским 
расправама по округлим столовима; 

- издао редовне бројеве Билтена и јубиларни број – 50 година 
Билтена судске праксе Врховног суда Србије и Врховног касационог суда; 

- судије и саветници су учествовали на бројним семинарима и 
тренинзима. 
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АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ РЕШАВАЊА  
СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

 
На основу мере 5.3.6.1. у Акционом плану за спровођење Нацио-

налне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године, актив-
ности за извршење наведене мере дефинисане у тачки 4, председник Вр-
ховног касационог суда донео је 25.12.2013. године Јединствени програм 
решавања старих предмета у Републици Србији (мере, препоруке, приме-
на и праћење), са применом од 01.01.2014. године. Као општи стратешки 
циљ одређено је да се укупан број старих предмета у судовима Републике 
Србије смањи у периоду од 2014. до 2018. године за 80%. Формирана је 
Радна група за праћење имплементације Јединственог програма за реша-
вање старих предмета, састављена од председника и судија Врховног ка-
сационог суда и судија нижестепених судова, која је у оквиру својих овла-
шћења анализирала појединачне програме судова и давала предлоге о ак-
тивностима које судови треба да спроведу како би постигли циљеве, ана-
лизирала статистичке извештаје судова који се односе на смањење броја 
старих предмета, одржавала редовне радне састанке, а на основу закључа-
ка донетих на тим радним састанцима, Врховни касациони суд је:  

- посетио Први основни суд у Београду, на ком састанку су при-
суствовале и судије тог суда; 

- упутио дописе министру правде, са потпуном анализом уочених 
проблема који директно утичу на реализацију Јединственог програма ре-
шавања старих предмета; 

- донео Мере за решавање старих нерешених предмета у којима 
поступак траје преко 10 година, рачунајући од дана подношења иницијал-
ног акта; 

- на основу смерница Високог савета судства упутио дописе су-
довима о начину састављања извештаја; 

- донео Посебан програм мера за решавање старих извршних 
предмета у судовима у Републици Србији за период 2015-2018. године; 

- упутио допис министру правде са предлогом системских мера, 
неопходних за спровођење овог Посебног програма;  

- на основу истих закључака, Радна група је обишла судове у Сје-
ници, Новом Пазару, Сремској Митровици, Шапцу, Врању и Прокупљу, 
на којим састанцима су присуствовали и подручни председници апелаци-
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оних судова; истовремено, приликом обилазака, организован је и састанак 
са судијама свих судова опште и посебне надлежности чије је седиште у 
тим градовима и 

- на Годишњем саветовању судија у Врњачкој Бањи је организо-
ван састанак са председницима и вршиоцима функција председника судо-
ва и са овом темом.  
 

ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ СУДИЈА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Годишње саветовање судија Републике Србије одржано је у Вр-
њачкој Бањи од 05. до 07. октобра 2014. године. Ово традиционално саве-
товање судија свих судова организовао је Врховни касациони суд, а орга-
низацију су помогли ГИЗ  - Немачка организација за техничку сарадњу и 
УСАИД – Програм поделе власти и Пројекат за реформу правосуђа и од-
говорну власт. Као гости, саветовању су присуствовали и поздравили уче-
снике Саветовања на пленарном заседању: министар правде, председник 
Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне 
скупштине, заменик председника Уставног суда, заменик амбасадора 
САД у Београду, шеф мисије ОЕБС-а у Србији, заштитник грађана, репу-
блички јавни правобранилац, председник Друштва судија, директор Пра-
восудне академије, председник Скупштине општине Врњачка Бања и 
представници највиших судских инстанци из земаља региона, као и пред-
ставници међународних организација које пружају подршку реформским 
процесима правосудног система у Републици Србији. 

Председник Врховног касационог суда и председник Високог са-
вета судства, Драгомир Милојевић обратио се присутнима и учесницима 
саветовања уводним излагањем о актуелним питањима у судству и стању 
и положају судија и судова у Републици Србији.  

Рад саветовања био је организован у четири секције: кривична, гра-
ђанска, управна и прекршајна. Теме саветовања су биле: Правосуђе данас, За-
кони и њихова примена и Актуелна спорна питања у судској пракси.  

Судије највиших судова и саветници су и ове године излагали сво-
је реферате, који су објављени у билтенима Врховног касационог суда бр. 
3/2014 и 4/2014. Судије Врховног касационог суда су одговарале и на 
спорна правна питања судија нижестепених судова.  
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На пленарној седници учесници саветовања су имали прилике да 
учествују у раду на округлим столовима, са темама: “О заштити права на 
суђење у разумном року“ и „О уједначавању судске праксе“. На пленарној 
седници Грађанске и Управне секције учесници саветовања су могли да 
чују предавање у вези Европског дана цивилне правде, на Грађанској сек-
цији да учествују у раду на округлом столу са темом, „О новим судским 
процедурама“, а на Кривичној секцији са темом: „Представљање Закона о 
малолетним учиниоцима кривичних дела“. 

На саветовању је представљено и изложено неколико значајних 
тема, кроз  презентацију Светске банке о резултатима функционалне ана-
лизе, презентацију CMS и Практикума JRGA и презентацију „Јединстве-
ног програма решавања старих предмета у Републици Србији“.  

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић је 
другог дана саветовања одржао састанак са председницима свих судова у 
Републици Србији на коме су разматрани резултати рада судова за првих 
шест месеци 2014. године и актуелна питања и проблеми у раду судова, у 
циљу постизања ефикасног и квалитетнијег рада судова.  

Председник Врховног касационог суда и председници Грађанског 
и Кривичног одељења одржали су и састанак са председницима судова и 
председницима одељења судске праксе судова републичког ранга и апела-
ционих судова, на тему уједначавање судске праксе. У оквиру округлог 
стола са темом „О уједначавању судске праксе“ (подржан од стране УСА-
ИД – Програма поделе власти) приказана је презентација САПС-а „Хори-
зонтална и вертикална размена одлука судова“ (пројекат подржан од стра-
не Европске уније). 

У оквиру округлог стола са темом „О новим судским процедурама“, 
истакнути експерти ГИЗ-а (из ИПА пројекта Европске уније) одржали су 
предавање „Нове правосудне професије – извршитељи и јавни бележници “. 

 
РАДНИ САСТАНЦИ СА ПРЕДСЕДНИЦИМА СУДОВА 

Председник суда је 06.10.2014. године одржао радни састанак са 
председницима судова и в.ф. председника судова. 

На састанку су разматрани резултати рада судова за првих шест 
месеци 2014. године и упоредни подаци за исти период 2013. године. Ука-
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зано је да миграција података није добро урађена и да у наредном периоду 
треба још већу пажњу посветити решавању старих предмета. Контатовано 
је да је наплата судских такси мала и да износи само 30%.  

Састанку је присуствовао министар правде који је подсетио да  Ми-
нистарство правде има надлежност у односу на правосудни буџет и да је 
рок за преузимање тих послова од стране Високог савета судства продужен 
на месец јун 2016. године. Указао је на неодрживост финансијског система 
и да је Министарство преузело сва дуговања судова закључно са јуном 
2014. године. Констатовао је да се трошкови у судовима нису евидентирали 
и да су они велики, као и да је недовољна финансијска контрола у трошењу 
буџетских средстава. Председници судова треба да се обраћају Министар-
ству за све потребе које се односе на техничку опремљеност суда и недо-
статак возила, а захтеви морају бити подробно образложени. Исто се одно-
си и на захтев за повећање броја судског особља у суду.  

Све неизабране судије које имају правноснажну пресуду са досу-
ђеним износима материјалне и нематеријалне штете треба да се обрате 
Високом савету судства како би се избегло тражење извршења. 

Активности суда – учешће у спровођењу Националне стратегије за 
реформу правосуђа 2013-2018. године, у току 2014. године биле су усме-
рене на редовне састанке Комисије за спровођење реформе, образоване од 
стране Министарства правде, а учешће у спровођењу Националне страте-
гије у борби против корупције, на пружање тражених информација.  

 
САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИМА, УСТАНОВАМА  

И НСТИТУЦИЈАМА 

Односи суда и органа државне управе заснивали су се на правима 
и дужностима одређеним Уставом, законима и другим општим актима. За 
судове је посебно значајна сарадња са Министарством правде. 

У контактима са овим министарством, председник суда се залагао 
да се свим судовима обезбеде адекватни смештајни услови и опрема, да се 
услови рада судија и судског особља максимално побољшају, како би се 
странкама омогућила ефикаснија заштита у судским поступцима и оства-
ривање права пред судовима.  
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Настављена је сарадња између Правног факултета Универзитета у 
Београду и Врховног касационог суда, према Споразуму. 

Остварена је сарадња са Правосудном академијом, а судије овог 
суда учествовале су у обуци судија и полазника почетне обуке. 

 
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

Врховни касациони суд је и у 2014. години наставио са успоста-
вљањем и ширењем међународне сарадње и контаката са регионалним и 
европским међународним организацијама и институцијама. Успостављена 
је и унапређивана сарадња са највишим судским инстанцама других држа-
ва. Сарадња се одвијала и кроз конференције, округле столове, семинаре, 
тренинге и друге скупове организоване у земљи и иностранству. 

Делегација Врховног суда Грузије боравила је у Србији, у Београ-
ду од 14. до 16. децембра 2014. године, када је посетила Врховни касацио-
ни суд. Циљ ове, службене и пријатељске посете била је размена стручних 
и професионалних искустава и решења по темама битним за развој и јача-
ње правосудног система обе земље. 

Амбасадор Краљевине Холандије, његова екселенција господин 
Laurent Stokvis, госпођа Onny Jalink, координаторка за владавину права за 
Западни Балкан и господин Александар Момиров, виши саветник за вла-
давину права амбасаде Краљевине Холандије, били су у службеној посети 
суду и председнику Врховног касационог суда 15. децембра 2014. године. 
Теме разговара учесника састанка биле су: људскa права у Србији, погла-
вља 23 и 24, улогa Врховног касационог суда у уједначавању судске прак-
се, уставне промене и улогa и значај Високог савета судства, кao i MA-
TRA програм амбасаде Холандије. 

Господин Li Manchang, опуномоћени амбасадор Народне Репу-
блике Кине у Републици Србији био је у посети Врховном касационом су-
ду 30. септембра 2014. године, када је изразио жељу за сарадњом најви-
ших судова, у Кини и нашој земљи. Таква сарадња егзистира од времена 
када је Србија била Република у оквиру Социјалистичке Федеративне Ре-
публике Југославије, а настављана је и кроз све промене кроз које је наша 
држава прошла од 1990-тих година.  
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Састанак делегације судија из Швајцарске - Кантона Цирих и 
представника правосуђа Републике Србије, на челу са председником Вр-
ховног касационог суда одржан је 16. маја 2014. године, када су гостима 
из Швајцарске представљене правне норме и организација правосудног 
система у Републици Србији, као и надлежност и начин рада Врховног ка-
сационог суда и судови у Србији. 

Председник Врховног касационог суда и други чланови делегаци-
је из суда примили су 12. маја 2014. године делегацију Врховног суда Ма-
кедоније, коју је предводио господин Кире Здравев, судија задужен за 
судску праксу. Долазак ове делегације иницирао је и омогућио УСАИДов 
- Пројекат за јачање судства у Републици Македонији, чији су представ-
ници такође сачињавали македонску делегацију. Циљ посете била је раз-
мена стручних искустава ове две земље у транзицији у вези уједначавања 
судске праксе у матичним земљама.  

Председник Врховног касационог суда, са судијама овог суда, 
примио је 28. априла 2014. године у просторијама Врховног касационог 
суда делегацију Министарства правде Републике Турске, коју је предво-
дио господин Рефатулах Каракаја, судија – саветник, а у циљу предстоје-
ћег процеса увођења апелационих судова у судски систем Турске. Теме 
разговора учесника биле су везане за искуства наших судија и судова у 
процесу имплементације процесних закона, као и за тешкоће и проблеме 
са којима се суочило српско правосуђе увођењем апелационих судова у 
нову мрежу судова 2010. године.  

Председник суда Драгомир Милојевић примио је 11. фебруара 
2014. године представника Slynn фондације из Велике Британије, Sir Stan-
ley Burtnonа. Идентификоване су приоритетне области, које   могу помоћи 
у хармонизацији  прописа и постизању европских стандарда на путу при-
друживања  Републике Србије  Европској унији. 

Представници Америчке агенције за међународни развој (УСА-
ИД), директорка мисије УСАИД-а у Србији,  Сузан Фриц, директор УСА-
ИД канцеларије за демократију и управљање Питер Виблер, менаџер СПП 
пројекта Милена Јеноваи и менаџер ЈРГА пројекта Марко Пјевић, посети-
ли су Врховни касациони суд 31. јануара 2014. године. Сузан Фриц је ис-
такла постојање врло успешне сарадње која се остварује од 2013. године 
са Врховним касационим судом, али и спремност да УСАИД и даље подр-
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жава реализацију пројеката који ће помоћи да судови у Републици Србији 
побољшају свој рад и поврате урушен углед судске власти.   

Председник Врховног касационог суда примио је 21. јануара 2014. 
године представнике Техничке мисије Вишедонаторског повереничког 
фонда за подршку сектору правосуђа Републике Србије, Клауса Декера – 
вођу тима задуженог за Србију, Срђана Свирчева – експерта за јавни сек-
тор и Марину Матић – консултанта за комуникације, када је председник 
истакао велики значај сарадње коју правосуђе Србије остварује у процесу 
реформе правосуђа са Канцеларијом светске банке у Србији. Вођа тима 
мисије господин Клаус Декер упознао је председника Врховног касацио-
ног суда са циљевима мисије за подршку сектору правосуђа Републике 
Србије: сакупљање података и прениминарна анализа за Функционалну 
анализу правосуђа, учешће у констултацијама са институцијама укључе-
ним у Функционалну анализу правосуђа, посебно у изради правосудног 
оквира, организација састанка МДТФ-ЈСС Управног одбора, надгледање 
имплементације извршних активности прималаца у оквиру МДТФ-ЈСС и 
усмеравање на текуће имплементационе проблеме.  

 

ПРОЈЕКТИ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА  
У 2014. ГОДИНИ 

Уз подршку Америчке амбасаде у Београду у току 2014. године: 

1. Радна група израдила је текст Benchbook-a, Приручника за при-
мену новог Законика о кривичном поступку и тужилачке истраге; 

2.  Започео је процес увођења аудио и видео записа у судницама 
судова у РС; 

3. Настављена је едукација судија у кривичној материји у вези 
примене новог Законика о кривичном поступку; 

Уз подршку УСАИД-а –Програм поделе власти: 

1. Спровођене су активности радне групе за праћење примене Је-
динственог програма за решавање старих предмета, 

  2. Одржавани су састанци са судовима РС на уједначавању судске 
праксе и примени одредаба о заштити права на суђење у разумном року  

3. Пуштен је у рад инфо-пулт у згради Врховног касационог суда 
за потребе свих судова који су смештени у тој згради 
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4. Пуштен је у рад нови веб сајт Врховног касационог суда 
5. Настављено је увођење електронске комуникације у судовима, 
6. Спроведена је обука за стратешко комуницирање 
7. Врховни касациони суд је кроз донацију ИКТ опреме, побољ-

шао стање овог сектора у суду. 
Уз подршку Канцеларије Савета Европе у Београду одржавани 

су састанци са судовима РС на уједначавању судске праксе у примени 
Европске конвенције о људским правима. 

Уз подршку УСАИД-а и Пројекта Савета Европе “Подршка 
судству у Србији“ у примени Европске конвенције о људским правимаo 
који финансира Краљевина Норвешка,  издат је јубиларни број Билтена 
судске праксе посвећен 50-oгодишњици издавања билтена судске праксе 
Врховног суда Србије и Врховног касационог суда. 

Уз подршку ОЕБС-а одржаване су едукације судија за извршење 
кривичних санкција.  

У току 2014. године редовно су одржавани састанци са председни-
цима мисије ОЕБС-а у Србији, Европске комисије, Светске банке и УСА-
ИД-а и УСА амбасаде. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СУДСКОГ ОСОБЉА  
У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ 

У извештајном периоду судско особље овог суда учествовало је у 
следећим видовима обуке и стручног усавршавања: 

- Семинар, у организацији Центра за развој људских ресурса и ме-
наџмент – МНГ центар, Београд, на тему “Обавезно подношење електрон-
ске пријаве на социјално осигурање путем портала централног регистра 
Обука послодаваца", одржан у Београду 05. фебруара 2014. године; 

- Први семинар посвећен Европској конвенцији о људским прави-
ма, Семинар о члану 6 и члану 8 Европске Конвенције о људским правима 
,у организацији Савета Европе уз подршку Краљевине Норвешке, одржан 
у Београду 11. и 12. марта 2014. године; 

- Семинар о члану 6 Европске конвенције о људским правима - 
Право на правично суђење у разумном року, у организацији Савета Евро-
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пе у сарадњи са Правосудном академијом, одржан у Београду 27. и 28. 
марта 2014. године; 

- Семинар о члану 1 Протокола бр. 1 Европске Конвенције о људ-
ским правима, у организацији Савета Европе , одржан у Београду 24. и 25. 
априла 2014. године; 

- Семинар посвећен праву на правично суђење из члана 6 Конвен-
ције и праву на заштиту приватног и породичног живота из члана 8 Кон-
венције, у организацији Савета Европе уз подршку Краљевине Норвешке, 
одржан у Београду 14. и 15. маја 2014. године; 

- Семинар - Радионица за припрему израде Акционог плана за По-
главље 23, у организацији GIZ Подршка реформи правног система Србије, 
одржан у Београду од 19. до 21. маја 2014. године; 

- Семинар, у организацији МНГ Центра - Центра за развој људских ре-
сурса и менаџмент, на тему “Измене и допуне Закона о раду, Како применити 
у пракси најновије измене", одржан у Београду 07. августа 2014. године; 

- Семинар, у организацији Сектора за европске интеграције и ме-
ђународне пројекте Министарства правде у сарадњи са Амбасадом Вели-
ке Британије, на тему “Основи организације и права Европске уније”, одр-
жан у Београду 16. септембра 2014. године; 

- Семинар, у организацији Канцеларије за европске интеграције Владе 
Србије у сарадњи са Центром за изврсност Министарства спољних послова Ре-
публике Хрватске, на тему Припрема за билатерални скрининг ПГ 7: Право 
интелектуалне својине, одржан у Београду 23. и 24.октобра 2014. године; 

- Семинар, у организацији Правосудне академије Републике Срби-
је и Канцеларије за европске интеграције Републике Србије уз помоћ 
EIPA Института из Луксембурга, на тему “Поглавља посвећена правосу-
ђу, правди и основним правима: искуства земаља чланица у области тран-
спозиције правних тековина ЕУ у национално законодавство", одржан у 
Београду 04. и 05. децембра 2014. године; 

- Саветовање, у организацији “Привредни саветник” из Београда, 
на тему “Примена Закона о раду и других актуелних прописа", одржан у 
Београду 17. септембра 2014. године; 

- Саветовање, у организацији “Интермекс” из Београда, на тему 
“Измене Закона о раду и Закона о парничном поступку", одржан у Београ-
ду 22. септембра 2014. године; 
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- Годишње саветовање судија Србије, у организацији Врховног каса-
ционог суда, одржано у Врњачкој Бањи од 05. до 07.октобра 2014. године; 

- Саветовање, у организацији “ИНГ-ПРО" д.о.о. из Београда, на 
тему “План набавки за 2015. годину и друга актуелна питања из области 
јавних набавки", одржано у Београду 23. децембра 2014. године; 

- Регионална правосудна радионица, у организацији Светске бан-
ке, на тему “Праћење и евалуација искустава у сектору правосуђа", одр-
жана у Скопљу, Република Македонија, 27. и 28. фебруара 2014. године; 

- Усавршавање - Програм стажирања у циљу оснивања капацитета др-
жавних и јавних службеника у Србији, за процес приступања Србије Европ-
ској унији, у организацији Британске амбасаде и Британског савета у партнер-
ству са Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије, у Ве-
ликој Британији, у трајању од 20.јануара до 28. фебруара 2014. године; 

- Презентација “Представљање резултата истраживања перцепција 
о стању у правосуђу у Србији", у организацији Светске банке у сарадњи 
са IPSOS-ом, одржана у Београду 21. марта 2014. године; 

- Презентација “Програм стажирања у Великој Британији", у орга-
низацији British Council, одржана у Београду 28. марта 2014. године; 

- Обука корисника тајних података, у организацији Канцеларије Са-
вета за националну безбедност, одржана у Београду 11. априла 2014. године; 

- Обука у организацији Управе за јавне набавке и Управе за зајед-
ничке послове републичких органа, на тему “Планирање централизованих 
јавних набавки", одржана у Београду 28. новембра 2014. године; 

- Студијска посета Стразбуру "Подршка судству у Србији у при-
мени Европске конвенције о људским правима”, у организацији Савета 
Европе уз подршку Краљевине Норвешке, од 07. до 10. јула 2014. године; 

- Скуп “Међународни дан права јавности да зна", у организацији 
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о лично-
сти у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, одржан у Београду 29. септем-
бра 2014. године; 

- Састанак у организације Агенције за борбу против корупције, на 
тему “План интегритета Врховног касационог суда”, одржан у Београду 
13. фебруара 2014. године; 
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- IV Састанак САПС комисије, у организацији Министарства 
правде и државне управе, одржан у Београду 18. фебруара 2014. године; 

- Састанак Врховног касационог суда са вишим судовима, у орга-
низацији Врховног касационог суда у сарадњи са УСАИД-овим Програ-
мом поделе власти, на тему “Примена одредби Закона о уређењу судова 
које се односе на заштиту права на суђење у разумном року", одржан у 
Београду 24.априла 2014. године; 

- Састанак Пододбора за правду, слободу и безбедност, на тему 
ЕУ-Република Србија “Споразум о стабилизацији и придруживању”, одр-
жан у Бриселу, Краљевина Белгија, 05. и 06.јуна 2014. године; 

- Састанак Врховног касационог суда са апелационим и вишим су-
довима, у организацији Врховног касационог суда, на тему “Припрема за 
примену одредби Закона о уређењу судова о заштити права на суђење у 
разумном року". Одржан у Београду 25.јуна 2014. године; 

- Састанак Преговарачке групе 7, у организацији Завода за инте-
лектуалну својину, одржан у Београду 27.августа 2014. године; 

- Припремни састанак поводом састанка експланаторног скринин-
га за Преговарачку групу 7, у организацији Завода за интелектуалну сво-
јину, одржан у Београду 17.септембра 2014. године; 

- Састанак експланаторног скрининга за поглавље 7-Право инте-
лектуалне својине, у организацији Завода за интелектуалну својину, одр-
жан у Бриселу, Краљевина Белгија, 24. и 25.септембра 2014. године; 

- Састанак Преговарачке групе 7, у организацији Завода за инте-
лектуалну својину, одржан у Београду 29.октобра 2014. године; 

- Састанак билатералног скрининга за поглавље 7-Право интелек-
туалне својине, у организацији Завода за интелектуалну својину, одржан у 
Бриселу, Краљевина Белгија,12. и 13.новембра 2014. године; 

- На захтев Министарства правде, Сектора за европске интеграци-
је и међународне пројекте, именована је контакт особа која ће се, као 
представник Врховног касационог суда, бавити стратешким планирањем 
и реализацијом пројеката из донаторских средстава. 
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Радне групе 

- Радна група за израду Акционог плана за Потпоглавље “ Право-
судна сарадња у грађанским и кривичним стварима” Поглавља 24, у орга-
низацији Министарства правде; 

- Радна група за одређивање критеријума за дефинисање уноса по-
датака у ИКТ систему, у организацији Министарства правде; 

- Радна група за праћење примене Јединственог програма решава-
ња старих предмета; 

- Преговарачка група за право интелектуалне својине ПГ 7. 
 

Комисије 

- Комисија за стандардизацију начина прикупљања и обраде пода-
така у примени пословног софтвера за управљање предметима у поступку 
прикупљања, обраде података, као и сачињавања извештаја у судовима 
Републике Србије. 

 
ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

Врховни касациони суд је, према одредби члана 5. Закона о сло-
бодном приступу информацијама од јавног значајa, обавезан да информа-
цију од јавног значаја учини доступном, тако што ће заинтересованима 
омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, 
његово копирање и слање копије документа поштом, факсом, електрон-
ском поштом или на други начин, ако такав захтев постоји. 

У Врховном касационом суду, одлуком председника суда, овла-
шћени за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од 
јавног значаја су секретари Кривичног и Грађанског одељења.  

Врховном касационом суду поднето је 62 захтева за слободан при-
ступ информацијама од јавног значаја, од којих су 41 захтев поднели гра-
ђани, 16 невладине организације и друга удружења грађана, два су подне-
та од стране медија и три захтева остали (адвокати, установе).  
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Удовољено је тражењима из 51 захтев, од чега је у 13 случајева де-
лимично удовољено и дато упутство, а један захтев је прослеђен надле-
жном органу. У 11 случајева захтевима није удовољено.  

Већи број захтева поднет је од стране истог лица.  
На захтеве тражилаца информација одговорено је у законском року. 
Информације које су дате већином су се односиле на: 
- издавање копија одлука Врховног суда Србије и Врховног каса-

ционог суда и обавештење о предметима којима је протекао рок чувања у 
архиви; 

- утврђена правна схватања и ставове Врховног суда Србије и 
Врховног касационог суда; 

- податке о поступању по притужбама и мерама које су предузете; 
- доставу података о датуму пријема правног лека у Врховни ка-

сациони суд и датуму доношења одлуке; 
- кретање предмета у суду; 
- обавештење о предметима који се не налазе у овом суду, са 

упутством о обраћању надлежном суду. 
Захтеви којима није удовољено, углавном су се односили на тражење:  
- информација које се не сматрају информацијама од јавног зна-

чаја у смислу члана 2.Закона; 
- информација које су већ добијене; 
- одлука и информација о предметима који се не налазе у овом суду. 
У току 2014. године није евидентирана ниједна тужба због непо-

ступања по захтеву. 
 

ЈАВНОСТ РАДА СУДА 

У извештајном периоду – у 2014. години, настављено је обавешта-
вање јавности о раду суда у складу са одредбама Пословника о уређењу и 
раду Врховног касационог суда.  

Јавност рада суда обезбеђена је издавањем Билтена, објављива-
њем одлука и важнијих података о раду суда, као и објављивањем Инфор-
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матора о раду суда на веб страници суда, давањем саопштења за јавност и 
одржавањем конференција за штампу. 

 

- 50 година издавања Билтена судске праксе Врховног суда Србије и 
Врховног касационог суда -  26. септембра 2014. године 

Врховни касациони суд, који традиционално издаје Билтен судске 
праксе у коме  објављује правна схватања и правне закључке Кривичног и 
Грађанског одељења утврђене ради попуњавања правних празнина у по-
зитивном законодавству, уједначења судске праксе или правилније при-
мене закона, и правне ставове заузете у поступку решавања спорног прав-
ног питања, као и сентенце о ставовима израженим у одлукама већа вери-
фикованих на седницама одељења овог суда, је у 2014. години објавио 
двоброј поводом јубилеја – педесетогодишњице објављивања билтена 
судске праксе највишег суда у Републици, будући да је прва свеска билте-
на Врховног суда Србије објављена 1964. године.  

У јубиларном двоброју билтена Врховног касационог суда садр-
жан је преглед најважнијих правних ставова утврђених на седницама оде-
љења Врховног суда Србије који су објављени у билтенима судске праксе 
тог суда – до 2009. године (прва књига) и правна схватања ставови и за-
кључци и сентенце из одлука утврђених на седницама одељења Врховног 
касационог суда од 2010. године до данас (друга књига).  

Настављајући традицију, Врховни касациони суд је и у току 2014. 
године организовао годишње Саветовање судија Републике Србије „Су-
дијски дани“ и објавио два тематска броја билтена са стручним радовима: 
један посвећен казненом праву из кривичне и прекршајне материје (Бил-
тен 3/2014) и други посвећен грађанском и управном праву (Билтен 
4/1012).  

 

- Представљена нова веб страница Врховног касационог суда 
и отворен инфо-пулт у згради Врховног касационог суда 

У току 2014. године, 5. септембра, постављена је нова веб презен-
тација Врховног касационог суда, а свечано пуштање веб странице суда и 
отварање инфо-пулта у згради суда, пројекти подржани од стране USAID-
овог Програма поделе власти, било је обележено 18. септембра 2014. го-
дине. Свечаности је присуствовала и његова екселенција, амбасадор САД 
у Београду Michael Kirby. 
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Циљ израде нове веб странице суда био је стварање технички ино-
вативније веб презентације, савременијег и атрактивнијег графичког ди-
зајна и садржајно потпунијег сајта, као и широј јавности, једноставнијег и 
доступнијег начина коришћења. Путем новог сајта корисници могу садр-
жајније да се информишу о раду Суда, а да истовремено имају ефикаснију 
претрагу судске праксе односно одлука овога суда, правних схватања, 
ставова и закључака. 

           Поред свих докумената и анонимизираних одлука Врховног 
касационог и Врховног суда Србије, мигриран је целокупни садржај са 
претходног сајта, употпуњен новим информацијама и садржајима. Обја-
вљено је нових 275 анонимизованих одлука Врховног касационог суда, од 
којих 160 из кривичне материје, 28 из грађанске и привредне материје, 80 
из управне материје и 7 одлука у предметима заштите права на суђење у 
разумном року; постављено је 17 пресуда Европског суда за људска права 
у Стразбуру, од којих је 11 пресуда против Србије и 6 пресуда против 
других земаља чланица; објављени су сви општи акти које је донео пред-
седник суда, од 2010. године, годишњи распореди послова судија са свим 
изменама, од 2010. године, годишњи распореди послова судијских помоћ-
ника, са изменама, од 2010. године; објављена су и сва саопштења Опште 
седнице и саопштења са седнице Колегијума, 12 вести и шест обавеште-
ња, текстови јавних конкурса за попуњавање слободних радних места, 
текстови позива, одлука и целокупне конкурсне документације јавних на-
бавки, као и други текстови актуелних садржаја.  

Отварањем инфопулта у згради суда омогућена је већа доступност 
информацијама о раду судова у згради, која за крајњи циљ има повећање 
поверења грађана у судство. 

 

- Информатор о раду суда 

Информатор о раду суда измењен је више пута у току 2014. годи-
не појединачним актуелним информацијама, а ажуриран у целини два пу-
та, у фебруару и октобру. Измене текста Информатора о раду вршене су 
средином марта, у јуну и децембру, када су унете све измене у организа-
цији рада суда кроз појединачна документа.  
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- Конференција за медије 

Kонференција за медије одржана је у суду 04. априла 2014. годи-
не. Главна тема била је скраћена анализа рада судова опште и посебне 
надлежности за 2013. годину, а поводом статистички и аналитички обра-
ђеног Годишњег извештаја о раду Врховног касационог суда и свих дру-
гих судова опште и посебне надлежности у Републици Србији. 

 
АПЕЛАЦИОНИ  СУДОВИ 

Надлежност апелационог суда регулисана је члановима 8а и 24. 
Закона о уређењу судова. 

У апелационим судовима на почетку извештајног периода у свим 
материјама било је укупно нерешених 25.962 предмета, примљено је 61.290 
предмета, односно у раду је било 87.252, решено је 66.817 предмета, што је у 
односу на 2013. годину када је решено 82.274 предмета за 18,79% мање. 
Остало је нерешено на крају извештајног периода 20.435 предмета, што је за 
5.527 (21,29% ) предмета мање у односу на 2013. годину.  

На почетку извештајног периода у овим судовима у претежно су-
дећим материјама било је укупно нерешених 25.598 предмета, примљено 
је 52.089 предмета, односно у раду је било 77.687, решено је 58.674 пред-
мета, што је у односу на 2013. годину када је решено 78.387 предмета 
25,15% мање. Остало је нерешено на крају извештајног периода 19.013 
предмета, што је за 6.585 предмета мање у односу на 2013. годину, одно-
сно 25,72% мање нерешених предмета.  

У 2014. години апелациони судови су у свим материјама имали, 
од укупно 20.435 нерешених  предмета, 14.703 старих предмета према да-
туму иницијалног акта а 5.376 према датуму пријема у суд. У претежно 
судећим материјама у апелационим судовима број нерешених предмета 
био је 19.013, од чега је према датуму иницијалног акта било 14.489 пред-
мета, а 5.336 према датуму пријема у суд. 

Према подацима о укупним резултатима рада у свим материјама 
највећи укупан прилив имао је Апелациони суд у Београду 20.000 предме-
та, Апелациони суд у Крагујевцу 15.383 предмета, Апелациони суд у Но-
вом Саду је примио укупно 13.346 предмета и Апелациони суд у Нишу 
12.561 предмет, а у претежно судећим материјама Апелациони суд у Бе-
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ограду 16.565 предмета, Апелациони суд у Крагујевцу је примио укупно 
12.992 предмета, Апелациони суд у Новом Саду је примио укупно 11.730 
предмета и Апелациони суд у Нишу 10.802 предмета. 

Највећи просечан прилив предмета по судији у свим материјама 
имао је Апелациони суд у Крагујевцу (35,86), затим Апелациони суд у 
Нишу (30,05), Апелациони суд у Новом Саду (29,59) и Апелациони суд у 
Београду (23,92), а у претежно судећим материјама Апелациони суд у 
Крагујевцу (30,28), Апелациони суд у Новом Саду (26,01), Апелациони 
суд у Нишу (25,84) и Апелациони суд у Београду (20,08). 

Укупан просечни прилив предмета по судији, у апелационим су-
довима, у 2014. години  у односу на 2013. годину, у свим материјама, 
био је мањи за 12,62 предмета, с тим што је у Апелационом суду у Београ-
ду мањи за 18,80 предмета, у  Апелационом суду у Новом Саду за 11,67, у 
Апелационом суду у Нишу 10,88 и у Апелационом суду у Крагујевцу 3,53 
предмета, а у претежно судећим материјама, био је мањи за 14,75 пред-
мета, с тим што је у Апелационом суду у Београду мањи за 20,97 предме-
та, у Апелационом суду у Новом Саду за 13,55, у Апелационом суду у Ни-
шу 10,44 и у Апелационом суду у Крагујевцу 8,05 предмета.  

Највећи проценат решених предмета у односу на укупан број 
предмета у раду у свим материјама имао је Апелациони суд у Нишу 
(89,23%), Апелациони суд у Новом Саду (86,11%), Апелациони суд у Кра-
гујевцу (73,16%) и Апелациони суд у Београду (67,39%), а у претежно су-
дећим материјама имао је Апелациони суд у Нишу (88,59), Апелациони 
суд у Новом Саду (85,94%), Апелациони суд у Крагујевцу (70,94%) и Апе-
лациони суд у Београду (66,22%). 

Највише просечно месечно решених предмета по судији у свим 
материјама имао је Апелациони суд у Новом Саду (35,47), Апелациони 
суд у Нишу (34,10), Апелациони суд у Крагујевцу (31,13) и Апелациони 
суд у Београду (27,77), а у претежно судећим материјама имао је Апела-
циони суд у Новом Саду (32,02), Апелациони суд у Нишу (30,03), Апела-
циони суд у Крагујевцу (26,14) и Апелациони суд у Београду (24,81). 

Просечан број решених предмета по судији, у апелационим судови-
ма, у 2014. години  у односу на 2013. годину, у свим материјама,  био је ма-
њи за 9,56 предмета, с тим што је најмање решено у Апелационом суду у Бе-
ограду, 12,88 предмета мање по судији, затим у Апелационом суду у Нишу 
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10,67, у Апелационом суду у Крагујевцу 6,29 и у Апелационом суду у Новом 
Саду 6,13 предмета, а у претежно судећим материјама, био је мањи за 11,30 
предмета, с тим што је у Апелационом суду у Београду мањи за 14,24 пред-
мета, у Апелационом суду у Крагујевцу 10,31 предмета, у Апелационом суду 
у Нишу 10,19 и у Апелационом суду у Новом Саду за 8,11.  

Од укупно решених предмета у свим материјама, највећи проце-
нат мериторно решених имао је Апелациони суд у Нишу (88,44%), Апела-
циони суд у Новом Саду (85,23%), Апелациони суд у Крагујевцу (85,07%) 
и Апелациони суд у Београду (81,00%), а у претежно судећим материја-
ма имао је Апелациони суд у Нишу (92,26%), Апелациони суд у Новом 
Саду (89,87%), Апелациони суд у Крагујевцу (88,86%) и Апелациони суд 
у Београду (86,03%). 

У 2014. години, најбољи коефицијент ажурности у свим материјама 
имао је Апелациони суд у Нишу (1,51), затим Апелациони суд у Новом Саду 
(2,13), па Апелациони суд у Крагујевцу  (3,50), а најлошији коефицијент 
ажурности имао је Апелациони суд у Београду (6,18), а у претежно судећим 
материјама имао је Апелациони суд у Нишу (1,65), затим Апелациони суд у 
Новом Саду (2,22), па Апелациони суд у Крагујевцу  (3,89), а најлошији кое-
фицијент ажурности имао је Апелациони суд у Београду (6,93). 

 Kоефицијент ажурности свих апелационих судова у 2014. години 
у свим материјама износио је 3,67 тако да је исти погоршан у односу на 
резултате остварене у 2013. години, када је коефицијент ажурности свих 
апелационих судова био 3,43, односно за 0,24 мањи у односу на 2014. го-
дину, а у претежно судећим материјама износио је 4,02 тако да је исти 
погоршан у односу на резултате остварене у 2013. години, када је коефи-
цијент ажурности свих апелационих судова био 3,56, односно за 0,46 ма-
њи у односу на 2014. годину. 

На крају извештајног периода највише нерешених предмета у 
свим материјама остало је у Апелационом суду у Београду (11.235), за-
тим у Апелационом суду у у Крагујевцу (4.900), у Апелационом суду у 
Новом Саду (2.580) и у Апелационом суду у Нишу (1.720), а у претежно 
судећим материјама остало је у Апелационом суду у Београду (10.441), 
затим у Апелационом суду у у Крагујевцу (4.593), у Апелационом суду у 
Новом Саду (2.363) и у Апелационом суду у Нишу (1.616). 
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Грађанска материја 

Гж 
Анализом рада апелационих судова у посматраном извештајном 

периоду утврђено је да су у општој грађанској материји, највећи прилив 
предмета по судији имали у Апелационом суду у Крагујевцу 35,72 пред-
мета, да је у истом суду просечно решено 26,50 тих предмета по судији, 
од чега је 87,27% решено мериторном одлуком. У Апелационом суду у 
Нишу просечан прилив предмета по судији био је 30,84 предмета, просеч-
но решено по судији 29,27 предмета, од чега мериторно 86,09%. У Апела-
ционом суду у Новом Саду просечан прилив предмета по судији био је 
22,44 предмета, просечно је решено по судији 24,22 предмета, од чега ме-
риторно 80,60%. Најмањи просечан прилив предмета по судији био је 
Апелационом суду у Београду, 19,29 предмета, где је просечно решен по 
судији 23,91 предмет, од чега мериторно 84,87 %.  

Поређењем података са извештајем о раду свих апелационих судо-
ва за 2013. годину уочено је да је у току 2014. године дошло до смањења 
прилива предмета по судији за 1,18, да је просечан број решених предмета 
по судији већи у 2014. години за 1,6, да је проценат решених предмета у 
односу на укупан број предмета у раду већи за 2,42% у току 2014. године, 
да је проценат мериторних одлука у односу на број решених предмета по 
судији већи за 0,67% у односу на 2013. годину и да је просечно „укупно у 
раду“ предмета по судији за 1,06 предмета већи у односу на 2013. годину. 

  

Гж1 
Анализом рада апелационих судова у материји радних спорова у 

посматраном извештајном периоду утврђено је да су највећи прилив пред-
мета по судији имали у Апелационом суду у Крагујевцу 45,12 предмета, 
да је у истом суду просечно решено 35,23 предмета по судији, од чега је 
92,49% решено мериторном одлуком. У Апелационом суду у Нишу просе-
чан прилив предмета по судији био је 36,16 предмета, просечно решено 
по судији 37,04 предмета, од чега мериторно 94,71%. У Апелационом су-
ду у Новом Саду просечан прилив предмета по судији био је 34,40 пред-
мета, просечно је решено по судији 41,43 предмета, од чега мериторно 
92,79%. Најмањи просечан прилив предмета по судији био је Апелацио-
ном суду у Београду, 27,66 предмета, просечно је решено по судији 32,42 
предмета, од чега мериторно 76,15 %.  
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Поређењем података са извештајем о раду свих апелационих судо-
ва за 2013. годину уочено је да је у току 2014. године дошло до смањења 
прилива предмета по судији за 0,62, да је просечан број решених предмета 
по судији већи у 2014. години за 2,88, да је проценат решених предмета у 
односу на укупан број предмета у раду већи за 0,51% у току 2014. године, 
да је проценат мериторних одлука у односу на број решених предмета по 
судији већи за 1,85% у односу на 2013. годину и да је просечно „укупно у 
раду“ предмета по судији за 3,75 предмета већи у односу на 2013. годину.  

 

Гж2 

Анализом рада апелационих судова у породичним споровима у 
посматраном извештајном периоду утврђено је да су највећи прилив пред-
мета по судији имали у Апелационом суду у Крагујевцу 7,67 предмета, да 
је у истом суду просечно решено 7,72  предмета по судији, од чега је 
93,37% решено мериторном одлуком. У Апелационом суду у Нишу просе-
чан прилив предмета по судији био је 7,08 предмета, просечно решено по 
судији 7,21 предмета, од чега мериторно 89,92%. У Апелационом суду у 
Новом Саду просечан прилив предмета по судији био је 5,65 предмета, 
просечно је решено по судији 5,83 предмета, од чега мериторно 89,70%. 
Најмањи просечан прилив предмета по судији био је Апелационом суду у 
Београду, 2,11 предмета, просечно је решено по судији 2,19 предмета, од 
чега мериторно 85,39%.  

Поређењем података са извештајем о раду свих апелационих судова 
за 2013. годину уочено је да је у току 2014. године дошло до смањења прили-
ва предмета по судији за 0,92, да је просечан број решених предмета по суди-
ји мањи у 2014. години за 0,75, да је проценат решених предмета у односу на 
укупан број предмета у раду већи за 1,52 у току 2014. године, да је проценат 
мериторних одлука у односу на број решених предмета по судији већи за 
2,03% у односу на 2013. годину и да је просечно „укупно у раду“ предмета 
по судији мањи за 0,85 предмета у односу на 2013. годину.  

 

Кривична материја 

Кж1 

Анализом рада апелационих судова у Кж1 материји у посматра-
ном извештајном периоду утврђено је да су највећи прилив предмета по 
судији имали у Апелационом суду у Крагујевцу 8,89 предмета, да је у 
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истом суду просечно решено 10,35 предмета по судији, од чега је 81,42% 
решено мериторном одлуком. У Апелационом суду у Новом Саду просе-
чан прилив предмета по судији био је 8,74 предмета, просечно је решено 
по судији 18,38 предмета, од чега мериторно 95,71%.  У Апелационом су-
ду у Нишу просечан прилив предмета по судији био је 7,40 предмета, про-
сечно решено по судији 16,45 предмета, од чега мериторно 94,28%. Нај-
мањи просечан прилив предмета по судији био је Апелационом суду у Бе-
ограду, 5,43 предмета, просечно је решено по судији 9,48 предмета, од че-
га мериторно 95,35%.  

Поређењем података са извештајем о раду свих апелационих судо-
ва у овој материји за 2013. годину уочено је да је у току 2014. године до-
шло до смањења прилива предмета по судији за 19 предмета, да је просе-
чан број решених предмета по судији мањи у 2014. години за 15,93, да је 
проценат решених предмета у односу на укупан број предмета у раду већи 
за 12,1 у току 2014. године, да је проценат мериторних одлука у односу на 
број решених предмета по судији мањи за 7,25 у односу на 2013. годину и 
да је просечно „укупно у раду“ предмета по судији мањи за 21,88 предме-
та у односу на 2013. годину.  

 

Кж2 

Анализом рада апелационих судова у Кж2 материји утврђено је да 
су највећи прилив предмета по судији имали у Апелационом суду у Но-
вом Саду 12,04 предмета, да је у истом суду просечно решено 12,70  пред-
мета по судији, од чега је 96,52% решено мериторном одлуком. У Апела-
ционом суду у Београду просечан прилив предмета по судији био је 8,94 
предмета, просечно је решено по судији 9,55 предмета, од чега мериторно 
97,60%. У Апелационом суду у Крагујевцу просечан прилив предмета по 
судији био је 7,09 предмета, просечно решено по судији 7,15 предмета, од 
чега мериторно 90,90%. Најмањи просечан прилив предмета по судији 
био је Апелационом суду у Нишу, 5,85 предмета, просечно је решено по 
судији 6,41 предмета, од чега мериторно 94,91%.  

Поређењем података са извештајем о раду свих апелационих судо-
ва у овој материји за 2013. годину уочено је да је у току 2014. године до-
шло до смањења прилива предмета по судији за 9,32 предмета, да је про-
сечан број решених предмета по судији мањи у 2014. години за 8,96, да је 
проценат решених предмета у односу на укупан број предмета у раду већи 
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за 2,31 у току 2014. године, да је проценат мериторних одлука у односу на 
број решених предмета по судији мањи за 3,39 у односу на 2013. годину и 
да је просечно „укупно у раду“ предмета по судији мањe за 9,46 предмета 
у односу на 2013. годину.  

 

Материја заштите права на суђење у разумном року 

Анализом рада апелационих судова у материји заштите права на су-
ђење у разумном року у посматраном извештајном периоду (од 22.05.2014. 
године када су судови почели да поступају у овим предметима), утврђено је 
да су апелациони судову примили укупно, односно да је укупно било у раду 
3.809 предмета у овој материји, од чега је решено 2.923 предмета (76,74% 
од укупног броја), а нерешених је остало 886 предмета. Разврстано по мате-
рији примљено је укупно 2.416 Р4 г предмета, 205 Р4 к предмета и 1.188 Р4 
р предмета, од чега је укупно решено 1.885 Р4 г предмета или 78% (од укуп-
ног броја решених предмета, мериторно је решено 184 - 9,76%, а на други на-
чин 1.701 предмет), 186 Р4 к предмета или 90,73% (од тога мериторно 47 -
25,26%, а на други начин 139 предмета) и 852 Р4 р предмета или 71,71% од 
укупног броја решених предмета (од тога мериторно 151 – 17,72%, а на други 
начин 701 предмет).   

Највећи укупни прилив ових предмета имао је Апелациони суд у 
Београду - 1.910 предмета, Апелациони суд у Крагујевцу са укупно 925 
предмета, затим Апелациони суд у Нишу са укупно 614 предмета и Апе-
лациони суд у Новом Саду са укупно 360 предмета.  

По материјама, највећи прилив Р4г предмета имао је Апелациони 
суд у Београду са 1.155 предмета (од чега је решено 778 предмета - 61 ме-
риторно а 717 на други начин), Апелациони суд у Крагујевцу са 678 пред-
мета (од чега је решено 586 предмета - 41 мериторно а 545 на други на-
чин), затим Апелациони суд у Нишу са 314 предмета (од чега је решено 
276 предмета - 48 мериторно а 228 на други начин) и Апелациони суд у 
Новом Саду са 269 предмета (од чега је решено 245 предмета - 34 мери-
торно а 211 на други начин).  

Највећи прилив Р4 к предмета имао је Апелациони суд у Београду 
са 87 предмета (од чега је решено 82 предмета - 14 мериторно а 68 на дру-
ги начин), Апелациони суд у Крагујевцу са 49 предмета (од чега је решено 
46 предмета - 17 мериторно а 29 на други начин), затим Апелациони суд у 
Нишу са 47 предмета (од чега је решено 40 предмета - 9 мериторно а 31 на 
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други начин) и Апелациони суд у Новом Саду са 22 предмета (од чега је 
решено 18 предмета - 7 мериторно а 11 на други начин).  

Највећи прилив Р4 р предмета имао је Апелациони суд у Београду са 
668 предмета (од чега је решено 436 предмета - 76 мериторно а 360 на други 
начин), Апелациони суд у Крагујевцу са 198 предмета (од чега је решено 140 
предмета - 32 мериторно а 108 на други начин), затим Апелациони суд у Ни-
шу са 253 предмета (од чега је решено 212 предмета – 24 мериторно а 188 на 
други начин) и Апелациони суд у Новом Саду са 69 предмета (од чега је ре-
шено 64 предмета - 19 мериторно а 45 на други начин). 

 

ВИШИ СУДОВИ 

Надлежност вишег суда регулисана је чланом 8а и 23. Закона о 
уређењу судова и чланом 4. став 2. Закона о седиштима и подручјима су-
дова и јавних тужилаштава. 

У периоду од 01.01. до 31.12.2014. године, у вишим судовима при-
мљено је укупно 112.879 предмета у свим материјама из Законом утврђе-
не надлежности, односно 58.977 предмета у претежно судећим материја-
ма, а из претходног извештајног периода пренето је 32.466 односно 21.632 
предмета у претежно судећој материји, тако да је укупан број предмета у 
раду био 145.345 односно 80.609  у претежно судећој материји. Од наве-
деног броја решено је укупно 109.037, а нерешених је остало 36.308 пред-
мета у свим материјама, док је у претежно судећим материјама укупно ре-
шено 57.025 предмета, а остало као нерешено 23.584 предмета. Треба на-
поменути да је у претежно судећим материјама у 2013. години била и ма-
терија Ки (истрага), која је прешла у надлежност тужилаштва изменама 
Законика о кривичном поступку, а од 2014. године као претежно судећа, 
уведена је Кж1 материја. 

У односу на 2013. годину, уочава се да је у току 2014. године при-
мљено већи број предмета и то за 507, а укупан број предмета у раду био 
је мањи за 6.985. У току 2014. године,  укупно је решено 10.925 предмета 
мање него у претходном извештајном периоду, а на крају 2014. године 
остао је већи број укупно нерешених предмета и то за 3.940. 

Према извештају о раду судова за период од 01.01. до 31.12.2014. 
године, највећи просечан прилив предмета по судији имали су: Виши суд 
у Новом Саду (55,79), затим Виши суд у Новом Пазару (50,82), Виши суд 
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у Крагујевцу (47,62), Виши суд у Врању (41,25) и Виши суд у Сомбору 
(39,82), док је најмањи просечан прилив предмета по судији евидентиран 
у Вишем суду у Неготину (16,30), затим у Вишем суду у Прокупљу 
(19,23), Вишем суду у Шапцу (19,69), Вишем суду у Смедереву (20,47), 
као и Вишем суду у Косовској Митровици (1,07). Наведени подаци указу-
ју да је у свим вишим судовима просечан прилив предмета по судији у 
2014. години износио 31,48 предмета, што је за 2,12 предмета по судији 
мање него 2013. године. Међутим, прилив предмета по судији у 2013. го-
дини кретао се у распону од 2,05 до 60,18, док је у 2014. години просечан 
прилив предмета по судији био у распону од 1,07 до 55,79. 

Према подацима о резултатима рада на нивоу свих виших судова, 
број просечно решених предмета по судији, у 2014. години, је 30,41. Су-
дови који имају највећи просечан прилив предмета по судији, имају и нај-
већи број решених предмета по судији, тако да је, по судији, највише ре-
шио: Виши суд у Новом Пазару (50,18), затим Виши суд у Крагујевцу 
(47,34), Виши суд у Новом Саду (47,31), Виши суд у Врању (44,15) и Ви-
ши суд у Сомбору (43,47), док је најмањи број решених предмета по суди-
ји евидентиран у Вишем суду у Неготину (16,74), затим у Вишем суду у 
Прокупљу (17,40), Вишем суду у Шапцу (20,60) и у Вишем суду у Пироту 
(21,36) и Вишем суду у Косовској Митровици (0,98). 

Број просечно решених предмета по судији на нивоу свих виших 
судова, у 2014. години мањи је него у 2013. години, за 5,46 предмета по 
судији, али се број предмета по судији у 2013. године кретао у распону од 
2,15  до 67,35, док је у 2014. години просечан број решених предмета по 
судији био у распону од 0,98  до 50,18.  

Највећи проценат решених предмета у односу на укупан број 
предмета у раду имао је Виши суд у Ваљеву (95,56%), затим Виши суд у 
Ужицу (94,68%), Виши суд у Неготину (94,23%), Виши суд у Панчеву 
(92,76%) и Виши суд у Јагодини  (92,69%), док је највећи проценат мери-
торно решених предмета, у односу на број решених предмета, имао Виши 
суд у Крагујевцу (84,60%), затим Виши суд у Шапцу (84,32%), Виши суд 
у Косовској Митровици (84,03), Виши суд у Ваљеву (83,88%), Виши суд у 
Ужицу (81,67%) и Виши суд у Лесковцу (80,02%).  

Најмањи проценат решених предмета у односу на укупан број 
предмета у раду имао је Виши суд у Београду (57,35%), затим Виши суд у 
Новом Саду (60,81%), Виши суд у Прокупљу (74,50%), Виши суд у Зре-
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њанину (75,34%), Виши суд у Косовској Митровици (75,80%) и Виши суд 
у Чачку (79,90%), а најмањи проценат мериторно решених предмета има 
Виши суд у Нови Пазар (57,29%), затим Виши суд у Врању (60,13%), Ви-
ши суд у Панчеву (67,11%), Виши суд у Зрењанину (69,02%) и Виши суд 
у Пожаревцу (70,09%). 

У току 2014. године по судовима је решено од 57,35% до 95,56% 
од укупног броја предмета у раду, а проценат укупно решених предмета у 
вишим судовима у односу на број предмета у раду, у 2014. години смањен 
је на 75,02%, односно за 3,73% у односу на 2013. годину.   

 Проценат мериторно решених предмета у 2014. години, по судо-
вима је био у распону од 57,29%  до 84,60%, а  проценат мериторно реше-
них предмета у свим вишим судовима у 2014. години повећан је на 
75,66%, односно за 1,40 у односу на 2013. годину. 

У 2014. години, најбољи коефицијент ажурности имали су Виши 
суд у Ваљеву (0,50), Виши суд у Ужицу (0,61), Виши суд у Неготину 
(0,69), Виши суд у Јагодини, Панчеви и Пожаревцу (0,87), а најлошији ко-
ефицијент ажурности имали су Виши суд у Београду  (7,47), затим Виши 
суд у Новом Саду (6,01), Виши суд у Прокупљу (3,41), Виши суд у Зрења-
нину  (3,31) и Виши суд у Косовска Митровица (3,24).  

 Kоефицијент ажурности свих виших судова у 2014. години изно-
сио је 3,54, тако да је исти побољшан у односу на резултате остварене у 
2013. години, када је коефицијент ажурности свих виших судова био 3,17, 
односно за 0,37 виши у односу на 2013. годину. 

Када је реч о нерешеним старим предметима на крају извештајног 
периода, 31.12.2014. године, остало је као нерешено 2.422 свих старих 
предмета према датуму пријема у суд и 14.739 нерешена стара предмета 
према датуму подношења иницијалног акта (у односу на укупан број свих 
нерешених предмета који је 36.308). 

Из наведених података се види да је на крају 2014. године, на ни-
воу свих виших судова, повећан укупан број нерешених старих предмета 
према датуму иницијалног акта у односу на 2013. годину, и то за 1.476 
предмета, односно за 10,01%.   
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Грађанска материја 

П 

У овој врсти материје укупно примљено предмета, на нивоу свих 
виших судова, у посматраном извештајном периоду било је 2.212 предме-
та, а просечан прилив предмета по судији био је 2,31 предмета. Од укупно 
решених 1.425 предмета, мериторно је решено 570 предмета. Просечно 
решено по судији на нивоу свих виших судова било је 1,49 предмета.  У 
односу на 2013. годину, када је прилив предмета у овој материји био 1.816 
предмета, прилив предмета  у 2014. години је већи за 17,90%. 

У П материји највећи прилив предмета имали су виши судови у 
Београду (11.123), Новом Саду (229), Нишу (88), Лесковцу (66), Панчеву 
(65) и Крагујевцу (62). У односу на 2013. годину прилив предмета у овој 
материји углавном је био већи, у већини судова. 

Највећи просечан прилив по судији имали су виши судови у Но-
вом Саду (20,82), Београду (12,76), Крагујевцу (2,82), Чачку (1,95) и Субо-
тици (1,52). Поређењем ових података у односу на 2013. годину, прилив је 
повећан у већини виших судова. 

Најмањи прилив предмета имали су Виши суд у Неготину (6), Ви-
ши суд у Врању (10), Виши суд у Зајечару (17), Виши суд у Крушевцу 
(19) и Виши суд у Пироту (20), док Виши суд у Косовској Митровици ни-
је имао предмете у овој материји, а најмањи просечан прилив предмета по 
судији имали су Виши суд у Неготину (0,27), Виши суд у Зајечару (0,31), 
Виши суд у Врању и Пожаревцу (0,45) и Виши суд у Краљеву (0,73). 

Виши суд у Београду имао је највећи број решених предмета (652) 
од чега је проценат мериторно решених (36,96%). Следи Виши суд у Но-
вом Саду (178) укупно решених предмета, од чега је мериторно решених 
(50,00%), затим Виши суд у Лесковцу (65) укупно решених предмета, од 
чега мериторно решених (4,62%) и Виши суд у Нишу (61) укупно реше-
них предмета, од чега мериторно решених (49,18%). Највише мериторно 
решених предмета, у односу на укупно решених предмета, имао је Виши 
суд у Краљеву (77,59%), у Јагодини (64,00%), и у Пироту и Крушевцу 
(57,14%). 

Највише просечно решених предмета по судији имали су виши су-
дови у Новом Саду (16,18), Београду (7,41), Крагујевцу (2,14), Чачку 
(1,32) и Прокупљу (1,23).  
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 Најмање укупно решених предмета имао је Виши суд Неготину 
(9), затим виши судови у Зајечару и Сомбору (по 11), виши судови у Вра-
њу и Шапцу (по 13) и Виши суд у Косовској Митровици (1). Најмање ме-
риторно решених предмета имао је Виши суд у Лесковцу (4,62%), Виши 
суд у Ваљеву (16,67%) и Виши суд у Чачку (20,69%). 

 

Гж 

У овој врсти материје укупно примљено предмета, на нивоу свих ви-
ших судова, у посматраном извештајном периоду било је 43.323 предмета, а 
просечан прилив предмета по судији био је 36,81 предмета. Од укупно реше-
них 42.179 предмета, мериторно је решено 37.357 предмета. Просечно реше-
но по судији на нивоу свих виших судова било је 35,84 предмета.  У односу 
на 2013. годину, када је прилив предмета у овој материји био 52.028 предме-
та, прилив предмета  у 2014. години је смањен за 16,73%. 

У Гж материји највећи прилив предмета имали су виши судови у 
Београду (10.706), Новом Саду (4.719), Нишу (3.351), Лесковцу (3.028) и 
Крагујевцу (2.006). Овај податак је у односу на 2013. годину остао углав-
ном непромењен. 

Највећи просечан прилив по судији имали су виши судови у Но-
вом Саду (143,00), Врању (78,23), Београду (69,52), Крагујевцу (60,79) и у 
Ваљеву (58,12).   

 Поређењем ових података у односу на 2013. годину, прилив је по-
већан у 17 виших судова, а незнатно смањен у осталих 9 виших судова. 

Најмањи прилив предмета имали су Виши суд у Косовској Митрови-
ци (54), Виши суд у Неготину (408), Виши суд у Новом Пазару (534), Виши 
суд у Прокупљу (579), Виши суд у Суботици (662) и најмањи просечан при-
лив предмета по судији имају Виши суд у Косовској Митровици (0,98), Ви-
ши суд у Неготину (12,36), Виши суд у Панчеву (12,85), Виши суд у Проку-
пљу (17,55), Виши суд у Зајечару (18,38) и Виши суд у Пожаревцу (18,94). 
Овај податак је у односу на 2013. годину остао делимично непромењен. 

Виши суд у Београду имао је највећи број решених предмета 
(8.556) од чега је број мериторно решених (7.964). Следи Виши суд у Ни-
шу са 3.593 укупно решених предмета, од чега мериторно решених 3.074, 
затим Виши суд у Лесковцу 3.183 укупно решених предмета, од чега ме-
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риторно решених 2.934 и Виши суд у Новом Саду 3.125 укупно решених 
предмета, од чега мериторно решених 2.861.  

Највише просечно решених предмета по судији имали су виши су-
дови у Новом Саду (94,70), Врању (92,50), Крагујевцу (64,94), Крушевцу 
(64,05) и Ваљеву (58,12).  У односу на 2013. годину уочава се да је у тим 
судовима знатно повећан број просечно решених предмета по судији.  

Најмање укупно решених предмета имао је Виши суд Неготину 
(453), затим Виши суд Прокупљу (543), Виши суд у Пироту (702), Виши 
суд у Новом Пазару (707), Виши суд у Зрењанину (756) и Виши суд у Ко-
совској Митровици (52). У тим судовима је најмањи број мериторно ре-
шених и најмање решених предмета по судији. 

 

Гж1 

У овој врсти материје укупно примљено предмета, на нивоу свих 
виших судова, у посматраном извештајном периоду било је 2.831 предме-
та, а просечан прилив предмета по судији био је 2,86 предмета. Од укупно 
решених 3.418 предмета, мериторно је решено 2.979 предмета. Просечно 
решено по судији на нивоу свих виших судова било је 3,45 предмета.  У 
односу на 2013. годину, када је прилив предмета у овој материји био 2.860 
предмета, прилив предмета  у 2014. години је незнатно смањен. 

Највећи прилив предмета у овој материји имали су виши судови у  
Београду (745),  Нишу (296), Крагујевцу (280), Зајечару (237) и Сомбору 
(177) предмета. Највећи просечан прилив предмета по судији имали су ви-
ши судови у Крагујевцу (8,48), Сомбору (8,05), Врању (6,36), Новом Саду 
(5,18) и Београду (4,84), а сви остали судови имају мањи просечан прилив 
по судији. У 2014. години није било прилива ових предмета у вишим су-
довима у Краљеву,  Новом Пазару, Пироту, Прокупљу, Ужицу и Чачку.  

Највећи број решених предмета (укључујући и број мериторно ре-
шених) имају виши судови у Београду, Нишу, Крагујевцу и Зрењанину, а 
највећи број просечно решених предмета по судији имају виши судови у 
Београду (8,53), Крагујевцу (8,48), Сомбору (8,36), Врању (5,82) и Новом 
Саду (5,55), док у свим осталим вишим судовима просечно је решено ма-
ње од пет предмета по судији. У односу на 2013. годину, када је број ре-
шених предмета у овој материји био 3.280 предмета, прилив предмета у 
2014. години је смањен за 138 предмета. 
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Уколико изузмемо судове који нису имали прилив (виши судови у 
Краљеву, Новом  Пазару, Пироту, Прокупљу, Ужицу и Чачку) најмање 
просечно решених предмета по судији имали су виши судови у Пожарев-
цу (0,56), Неготину (1,00), Шапцу (1,04), Панчеву (1,11), Смедереву (1,15) 
и Косовској Митровици (0,25). 

 

Гж2 

У овој врсти материје укупно примљено предмета, на нивоу свих 
виших судова, у посматраном извештајном периоду било је 777 предмета, 
а просечан прилив предмета по судији био је 0,98 предмета. Од укупно 
решених 834 предмета, мериторно је решено 768 предмета. Просечно ре-
шено по судији на нивоу свих виших судова било је 1,05 предмета. У од-
носу на 2013. годину, када је прилив предмета у овој материји био 966 
предмета, прилив предмета  у 2014. години је смањен за 189 предмета. 

Највећи прилив предмета имали су виши судови у Београду (272), 
Крагујевцу (81), Пожаревцу (52) и Новом Саду (50). Највећи просечан 
прилив предмета по судији имали су виши судови у Крагујевцу (2,45), Но-
вом Саду (2,27), Београду (1,77) и Сремској Митровици (1,64). 

У 10 виших судова није било прилива, па самим тим није било ни 
просечног прилива предмета по судији. 

Највећи број укупно решених предмета (укључујући и мериторно 
решене) имају Виши суд Београду (319), Виши суд  у Крагујевцу (81), Ви-
ши суд у Новом Саду (53),  Виши суд Пожаревцу (53) и Виши суд у Сме-
дереву (49). Ако посматрамо просечно решене предмете по судији онда 
највише решено предмета по судији су имали виши судови у Крагујевцу 
(2,45), Новом Саду (2,41), Београду (2,07), Сремској Митгровици (1,73) и 
Смедереву (1,48), док су остали судови решавали мање од једног предме-
та по судији. 

 

Кривична материја 

Ки 

Како је истрага прешла у надлежност тужилаштва, изменом Зако-
ника о кривичном поступку од 01.10.2013. године, судови су престали да 
примају предмете истраге, а поступали су у 2014. години, само у нереше-
ним предметима. 
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На почетку извештајног периода, 01. 01. 2014. године на нивоу свих 
виших судова било је нерешених 367 предмета у овој материји, у току 2014. 
године примљено је 34 предмета, а 0,44 предмета је био просечан прилив 
предмета по судији. Укупно у раду било је 507 предмета, укупно је решено 
356 предмета, од чега је мериторно решено 309 предмета. На крају посматра-
ног извештајног периода у раду је остао нерешен 151 предмет. 

 
К 

У овој врсти материје укупно примљено предмета, на нивоу свих 
виших судова, у посматраном извештајном периоду било је 3.221 предме-
та, а просечан прилив предмета по судији био је 2,79 предмета. Од укупно 
решених 2.514 предмета, мериторно је решено 1.848 предмета.  Просечно 
решено по судији на нивоу свих виших судова било је 2,18 предмета. У 
односу на 2013. годину, када је прилив предмета у овој материји био 3.403 
предмета, прилив предмета  у 2014. години је незнатно смањен. 

У К материји највећи укупан прилив предмета имали су виши су-
дови у Београду (1.014), Новом Саду (304), Нишу (201) и Крагујевцу 
(158), а највећи просечан прилив предмета по судији имали су виши судо-
ви у Београду (5,76), Новом Саду (4,61), Нишу (4,57), Новом Пазару (4,09) 
и Крагујевцу (3,59).  

Најмањи укупан прилив предмета имају виши судови Неготину 
(29), Пожаревцу (38), Ужицу (42) и Новом Пазару (45), а Виши суд у Ко-
совској Митровици није имао предмета у овој материји. Судови који има-
ју најмањи просечни прилив предмета по судији били су виши судови у 
Неготину (0,88), Ваљеву и Крушевцу (1,25), Шапцу (1,35). 

Укупно решено предмета у овој материји на нивоу свих виших су-
дова у 2014. години био је 2.514 предмета, што је у односу на 2013. годи-
ну, када је било укупно решено 4.853 предмета, мање за 2.339 предмета.  

 Највећи укупан број решених предмета имају виши судови у Бео-
граду (888), Новом Саду (231), Нишу (148), Крагујевцу (107) и Смедереву 
(102). Највише просечно решених предмета по судији имају виши судови 
у Београду (5,05), Новом Саду (3,50), Нишу (3,36), Новом Пазару (3,18) и 
Пожаревцу (3,00). Највећи проценат мериторно решених предмета имају 
Виши суд у Пожаревцу (96,97%), Виши суд у Неготину (95,24%), Виши 
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суд у Смедереву (94,12%), Виши суд у Крушевцу (93,75%), Виши суд у 
Шапцу (93,10%).   

Најмање укупно решених предмета имају виши судови у Косов-
ској Митровици (1), Неготину (21), Ужицу (24), Пироту (30), Пожаревцу 
(33) и Новом Пазару (35). Најмање просечно решених предмета по судији 
имали су и то: виши судови у  Косовској Митровици (0,02), Неготину 
(0,64), Крушевцу (0,87),  Шапцу (0,88), Пироту (0,91) и Суботици (0,95). 
Најмањи проценат мериторно решених предмета имају Виши суд у Јаго-
дини (49,40%), Виши суд у Новом Пазару (51,43%), Виши суд у Панчеву 
(63,49%), Виши суд у Новом Саду (64,50%), и Виши суд у Београду 
(66,10%) док Виши суд у Косовској Митровици није имао мериторно ре-
шених предмета у овој материји.  

 

Кж1 

У овој врсти материје укупно примљено предмета на нивоу свих ви-
ших судова у посматраном извештајном периоду било је 3.958 предмета, а 
просечан прилив предмета по судији био је 10,58 предмета. Од укупно реше-
них 3.721 предмета, мериторно је решено 3.460 предмета.  Просечно решено 
по судији на нивоу свих виших судова било је 9,95 предмета.   

 У Кж1 материји највећи укупан прилив предмета имали су виши 
судови у Крагујевцу (927) у Београду (849), Јагодини (439) и Ваљеву 
(431), а највећи просечан прилив предмета по судији имали су виши судо-
ви у Крагујевцу (42,14), Панчеву (16,09), Београду (15,44), Јагодини 
(13,30) и Ваљеву (13,06). 

Најмањи укупан прилив предмета имали су виши судови у Субо-
тици (2,09), Смедереву (3,00) и Прокупљу (3,11), док виши судови у Вра-
њу, Косовској Митровици, Крушевцу, Нишу, Зајечару, Пожаревцу, Зре-
њанину, Неготину, Лесковцу, Сомбору, Краљеву, Пироту, Ужицу и Шап-
цу нису примили ни један предмет у овој материји.   

Највећи укупан број решених предмета имали су виши судови у 
Крагујевцу (884), Београду (761), Јагодини (437) и Ваљеву (430), од чега 
мериторном одлуком решено је највише у вишим судовима у Крагујевцу 
(839), у Београду (699), Јагодини (417) и Ваљеву (344). Најмање укупно 
решених предмета имали су виши судови у Суботици (75 а примио је 92), 
Новом Пазару (78 а примио 79) и Смедереву (97 а примио је 99). 
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Највише просечно решених предмета по судији имали су виши судо-
ви у Крагујевцу (40,18), Панчеву (15,91), Београду (13,84), Јагодини (13,24) и 
Ваљеву (13,03). Најмање просечно решених предмета по судији имали су ви-
ши судови у Суботици (1,70), Смедереву (2,94) и Прокупљу (3,02).  

Највиши проценат мериторно решених предмета имали су виши 
судови у Суботици (100%), Новом Саду (98,84%), Сремској Митровици 
(97,82), Прокупљу (96,99%) и Панчеву (96,57%). Најмањи проценат мери-
торно решених предмета имали су виши судови у Ваљеву (80,00%) Чачку 
(88,96) и Новом Пазару (89,74%), док четрнаест судова није имало мери-
торно решених одлука у овој материји.   

 

Ким 

У овој врсти материје укупно примљено предмета, на нивоу свих 
виших судова, у посматраном извештајном периоду било је 3.092 предме-
та, а просечан прилив предмета по судији био је 7,21 предмета. Од укупно 
решених 2.696 предмета, мериторно је решено 2.101 предмет. Просечно 
решено по судији на нивоу свих виших судова било је 6,28 предмета У од-
носу на 2013. годину, када је прилив предмета у овој материји био 3.656 
предмета, прилив предмета у 2014. години је смањен за 564 предмета.   

У Ким материји највећи укупан прилив предмета имали су виши су-
дови у Београду (514), Новом Саду (380) и Зрењанину (314), а највећи просе-
чан прилив предмета по судији имали су виши судови у Зрењанину (28,55), 
Новом Саду (17,27), Крагујевцу (15,09) и Београду (11,68). Најмањи укупан 
прилив имају виши судови у Неготину (27), Пожааревцу (48), Смедереву 
(53), док најмањи просечан прилив предмета по судији имали су виши суд у 
Смедереву (2,41),  Неготину (2,45), Шапцу (2,64), а Виши суд у Косовској 
Митровици није примио ни један предмет у овој материји.  

Највећи укупан број решених предмета имају виши судови у Бео-
граду (511), Новом Саду (353), Зрењанину (273) и Крагујевцу (170), који 
су имали и највећи број мериторних одлука, у Вишем суду у Београду 
(442 – 86,50%), Новом Саду (279 – 79,04%), Зрењанину (171 – 62,64%) и 
Крагујевцу (160 – 94,12%). Најмање укупно решених предмета имали су 
виши судови у Новом Пазару (3), Неготину (22) и Пожаревцу (31). Најма-
њи проценат мериторно решених предмета имали су виши судови у Вра-
њу (50,91%), Чачку (56,60% и у Лесковцу  (58,06%). 
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Највише просечно решених предмета по судији имали су виши су-
дови у Зрењанину (24,82), Новом Саду (16,05), Крагујевцу (15,45) и Бео-
граду (11,61). Најмање просечно решених предмета по судији имали су 
виши судови у Новом Пазару (0,27), Шапцу (1,68) и Смедереву (1,86).   

 

Км 

У овој врсти материје укупно примљено предмета, на нивоу свих 
виших судова, у посматраном извештајном периоду било је 1.775 предме-
та, а просечан прилив предмета по судији био је 3,94 предмета. Од укупно 
решених 1.663 предмета, мериторно је решено 1.437 предмета. Просечно 
решено по судији на нивоу свих виших судова било је 3,69 предмета. У 
односу на 2013. годину, када је прилив предмета у овој материји био 2.559 
предмета, прилив предмета у 2014. години је смањен за 784 предмета.   

У Км материји највећи укупан прилив предмета имали су виши 
судови у Београду (348), Новом Саду (219), Зрењанину (145) и Крагујевцу 
(116), а највећи просечан прилив по судији имали су виши судови у Зре-
њанину (13,18), Крагујевцу (10,55), Новом Саду (9,95) и Београду (7,91). 
Најмањи укупан прилив предмета имали су виши судови у Неготину (16), 
Новом Пазару (18), Шапцу (29), Пироту (29) и Пожаревцу (30), а најмањи 
просечни прилив предмета по судији имали су виши судови у виши судо-
ви у Лесковцу (1,09), Шапцу (1,32), Неготину (1,45) и Смедереву (1,55). 
Виши суд у Косовској Митровици није примио ниједан Км предмет.  

Највећи укупан број решених предмета имали су виши судови у Бео-
граду (316), Новом Саду (251), Зрењанину (136) и Крагујевцу (110). Највише 
просечно решених предмета по судији имали су виши судови у Зрењанину 
(12,36), Новом Саду (11,41), Крагујевцу (10,00) и Београду (7,18). Највећи 
проценат мериторно решених предмета имали су виши судови у Новом Паза-
ру, Пожаревцу, Прокупљу, Суботици, Ужицу и Шапцу (100%).  

Најмање укупно решених предмета имали су виши судови у Но-
вом Пазару (1), Неготину (13), Пожаревцу (22) и Чачку (24). Најмање про-
сечно решених предмета по судији имали су виши судови у виши судови 
у Новом Пазару (0,09), Шапцу и Неготину (1,18) и Смедереву (1,77). Нај-
мањи проценат мериторно решених предмета имали су виши судови у 
Врању (70,00%), Лесковцу (76,67%), Зајечару (78,79%) и Сремској Митро-
вици (79,01%).  
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Материја заштите права на суђење у разумном року 

Анализом рада виших судова у материји заштите права на суђење у 
разумном року у посматраном извештајном периоду (од 22.05.2014. године 
када су судови почели да поступају у овим предметима) утврђено је да су ви-
ши судову примили укупно, односно да је укупно било у раду 3.022 предме-
та у овој материји, од чега је решено 1.965 предмета (65,02% од укупног 
броја), а нерешених је остало 1.057 предмета. Разврстано по материји при-
мљено је укупно 2.111 Р4и предмета, 178 Р4к предмета и 733 Р4п предмета, 
од чега је укупно решено 1.263 Р4и предмета или 59,82% (од тога мериторно 
700 – 55,42%, а на други начин 563 предмета), 147 Р4к предмета или 82,58% 
(од тога мериторно 76 -51,70%, а на други начин 71 предмет) и 555 Р4п пред-
мета, или 75,71% од укупног броја решених предмета (од тога мериторно 177 
– 31,89%, а на други начин 378 предмета).   

Највећи укупни прилив предмета у материјама за заштиту права на 
суђење у разумном року имао је Виши суд у Београду - 455 предмета, Виши 
суд у Чачку са укупно 370 предмета, затим Виши суд у Краљеву са укупно 
324 предмета, Виши суд у Крушевцу са 232 предмета, Виши суд у Лесковцу 
са укупно 227 предмета и Виши суд у Врању са укупно 175 ових предмета.  

По материјама, највећи прилив Р4и предмета имао је Виши суд у 
Чачку са 322 предмета (од чега је решено 155 предмета - 135 мериторно а 
20 на други начин), Виши суд у Краљеву са 318 предмета (од чега је ре-
шено 45 предмета - 41 мериторно а 4 на други начин), затим Виши суд у 
Београду са 233 предмета (од чега је решено 61 предмет - 5 мериторно а 
56 на други начин) и Виши суд у Лесковцу са 170 предмета (од чега је ре-
шено 108 предмета - 13 мериторно а 95 на други начин). Најмањи при-
лив Р4и предмета имао је Виши суд у Суботици са 2 предмета (од чега је 
решено 2 предмета - 1 мериторно а 1 на други начин), Виши суд у Косов-
ској Митровици са 4 предмета (од чега је решено 2 предмета - ниједан ме-
риторно а 2 на други начин), затим Виши суд у Ваљеву са 5 предмета (од 
чега је решено 4 предмета - 4 мериторно) и Виши суд у Пожаревцу са 7 
предмета (од чега је решено 7 предмета - 6 мериторно а 1 на други начин).  

Највећи прилив Р4к предмета имао је Виши суд у Београду са 37 
предмета (од чега је решено 23 предмета - 15 мериторно а 8 на други на-
чин), Виши суд у Смедереву са 18 предмета (од чега је решено 17 предме-
та - 8 мериторно а 9 на други начин), затим Виши суд у Нишу и Виши суд 
у Јагодини са 14 предмета (од чега је решено, у Нишу 12 предмета – 11 
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мериторно а 1 на други начин, а у Јагодини  решено је 14 предмета, 11 ме-
риторно а 3 на други начин), Виши суд у Крагујевцу са 12 предмета (од 
чега је решено 5 предмета - 2 мериторно а 3 на други начин) и Виши суд у 
Ужицу са 11 предмета (од чега је решено 11 предмета - 6 мериторно а 5 на 
други начин). Остали виши судови имали су прилив мањи од 10 предмета, 
с тим да виши судови у Краљеву, Пироту, Прокупљу, Сомбору и Косов-
ској Митровици нису примили ни један предмет у овој материји. 

Највећи прилив Р4п предмета имао је Виши суд у Београду са 185 
предмета (од чега је решен 91 предмет - 8 мериторно а 83 на други начин), 
Виши суд у Смедереву са 103 предмета (од чега је решено 95 предмета - 29 
мериторно а 66 на други начин), затим Виши суд у Крушевцу са 62 предмета 
(од чега је решено 48 предмета – 6 мериторно а 42 на други начин) и Виши 
суд у Сремској Митровици са 61 предметом (од чега је решено 47 предмета - 
13 мериторно а 34 на други начин). Најмањи прилив Р4п предмета имао је 
Виши суд у Ваљеву са 1 предметом (решен је мериторно), Виши суд Косов-
ској Митровици није примио ни један предмет у овој материји, виши судови 
у Краљеву и Зајечару са 6 предмета (од чега је у Краљеву решено 6 предмета 
- 2 мериторно а 4 на други начин, а у Зајечару укупно је решено 5 предмета, 
сви решени на други начин), затим Виши суд у Суботици са 7 предмета (од 
чега је решено свих 7 предмета на други начин).  

 
ОСНОВНИ СУДОВИ 

Надлежност основног суда регулисана је чланом 22 Закона о уре-
ђењу судова и чланом 3 став 2 Закона о седиштима и подручјима судова и 
јавних тужилаштава („Сл.гласник Републике Србије“, број 101/13). 

У периоду од 02.01.2014. до 31.12.2014. године, у основним судо-
вима примљено је укупно 822.272 предмета у свим материјама, односно 
222.445 предмета у претежно судећим материјима, а из претходног изве-
штајног периода пренето је 2.324.528 предмета, тако да је укупан број 
предмета у раду био 3.146.800 предмета у свим судећим материјама, одно-
сно 449.579 у претежно судећим материјама. Од наведеног броја решено 
је укупно 906.843 предмета, односно 220.701 у претежно судећим матери-
јама, а нерешених је остало 2.239.927 предмета, односно 228.863 у прете-
жно судећим материјама. Мериторно је решено 610.414, односно 151.424 
предмета у претежно судећим материјама. 
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Треба напоменути да су у претежно судећим материјама у 2013. 
години били предмети у материјама П, К, Ки, О, П1, а у 2014. су разма-
тране само материје П, П1, П2 и К, и да је Ки материја, због измене Зако-
ника и кривичном поступку прешла у надлежност тужилаштава од 
01.10.2013. године.  

У односу на 2013. годину, уочава се да је у току 2014. године при-
мљен мањи број предмета и то за 79.465 (8,81%), а мањи је био и укупан 
број предмета у раду за 310.017 (8,97%). У току 2014. године, укупно је 
решено 239.396 (20,89%) предмета мање него у претходном извештајном 
периоду, а на крају 2014. године остао је мањи број укупно нерешених 
предмета и то за 70.651 (3,06%).  

Према извештају о раду судова за период од 02.01. до 31.12.2014. 
године, највећи просечан прилив предмета по судији, у свим материјама, 
имали су: Основни суд у Лозници (417,32), Основни суд у Врбасу 
(120,32), Основни суд у Пироту (114,08), Основни суд у Лазаревцу 
(108,75), Основни суд у Лебану (107,93) и Основни суд у Кикинди 
(103,34), док је најмањи просечан прилив предмета по судији био у основ-
ним судовима у: Димитровграду (19,22), Прибоју (32,91), Бујановцу 
(33,08), Шиду (34,04), Прокупљу (35,92) и Косовској Митровици (13,24), 
према томе у 2014. години просечан прилив предмета по судији био у ра-
спону од 19,22 (13,24 К. Митровица) до 417,32. 

Према подацима о резултатима рада на нивоу свих основних судова, 
број просечно решених предмета по судији, у 2014. години, у свим материја-
ма, је 65,12, а у претежно судећој материји 19,39. Када је реч о броју просеч-
но решених предмета по судији највише предмета решио је Основни суд у 
Лозници (525,64), затим Основни суд у Ужицу (119,54), Основни суд у Пиро-
ту (119,26), Основни суд у Кикинди (116,91),Основни суд у Врбасу (111,93), 
Основни суд у Лебану (106,36), Основни суд у Обреновцу (105,76) и Основ-
ни суд у Ваљеву (101,76), док је најмањи број просечно решених предмета у 
основним судовима у: Димитровграду (21,45), Прибоју (33,30), Бујановцу 
(34,33), Шиду (35,35), Прокупљу (36,94) и Косовској Митровици (11,25), пре-
ма томе, у 2014. години просечан број решених предмета по судији био у ра-
спону од 21,45, (11,25) до 525,64. 

У 2014. години у основним судовима, у свим материјама, било је 
28,82% решено предмета у односу на укупан број предмета у раду, што је 
мање за 4,34%, у односу на 2013. годину, када је био 33,16%.  
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Највећи проценат решених предмета у односу на укупан број 
предмета у раду, у свим материјама, имао је Основни суд у Суботици 
(74,75), Основни суд у Пожаревцу (73,43%), Основни суд у Сенти 
(73,42%), Основни суд у Зајечару (71,75%) и Основни суд у Вршцу 
(70,97%). Најмањи проценат решених предмета у односу на укупан број 
предмета у раду у 2014. години, у свим материјама, имао је Први основни 
суд у Београду (8,62%), Основни суд у Младеновцу (17,07%), Основни 
суд у Чачку (23,04%), Основни суд у Обреновцу (24,37%), Основни суд у 
Бујановцу (24,47%) и Основни суд у Новом Пазару (25,90%). 

Од укупно решених предмета у свим материјама у 2014. години, 
посматрано на нивоу свих основних судова, проценат мериторно решених 
предмета био је 67,31%, а у 2013. години 71,96%,  што је за 4,65% у одно-
су на 2013. годину. 

Највећи проценат мериторно решених предмета, у свим материја-
ма, имао је Основни суд у Мионици (82,08%), затим Основни суд у Заје-
чару (81,23%), Основни суд у Великом Градишту (79,81%), Основни суд у 
Димитровграду (79,49%), Основни суд у Убу (79,24%) и Основни суд у 
Прокупљу (79,21%). Најмањи проценат мериторно решених предмета, у 
свим материјама,  имали су основни судови у: Деспотовцу (34,88%), Ужи-
цу (43,98%), Сурдулици (45,30%), Ивањици (46,99%) и Ваљеву (47,63%).  

У 2014. години, најбољи коефицијент ажурности имали су основ-
ни судови у: Сенти (4,02), Петровцу на Млави (4,25), Суботици (4,30), За-
јечару (4,47), Пожаревцу (4,54) и Књажевцу (4,68), док су најлошији кое-
фицијент ажурности имали: Први основни суд у Београду (107,58), основ-
ни судови у: Младеновцу (60,88), Чачку (44,73), Обреновцу (39,05) и Буја-
новцу (35,23). 

Коефицијент ажурности на нивоу свих основних судова у 2014. 
години, у свим материјама, био је 29,96, а у претходној години 28,19 тако 
да је у односу на резултате остварене у 2013. години, коефицијент ажур-
ности основних судова у посматраном извештајном периоду већи за 1,77. 

Када је реч о нерешеним старим предметима у 2014. години, на 
крају извештајног периода, остало је укупно 2.239.927 нерешених предме-
та, од чега су 8.972 старих предмета према датуму пријема у суд и 
1.765.617 предмета према датуму иницијалног акта.  
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Из наведених података се види да је на крају 2014. године, на ни-
воу свих основних судова смањен број нерешених предмета у односу на 
2013. годину и то за 3,06% . 

 

Грађанска материја 

П 

У овој врсти материје у посматраном извештајном периоду укуп-
но је било 113.019 примљено предмета, на нивоу свих основних судова, а 
просечан прилив предмета по судији био је 18,89 предмета. Од укупно ре-
шених 101.844 предмета, мериторно је решено 61.189 предмета. Просечно 
решено по судији на нивоу свих основних судова било је 17,02 предмета.  
У односу на 2013. годину, када је прилив предмета у овој материји био 
142.378 предмета, прилив предмета  у 2014. години је смањен за 29 359 
предмета односно  20,62%.  

Укупан број нерешених предмета у овој материји на крају изве-
штајног периода био је 125.998 предмета, од чега је 34.593 старих предме-
та према датуму иницијалног акта, што је 10.525 нерешених предмета ви-
ше него 2013. године, односно 3.472 више нерешених старих предмета 
према датуму иницијалног акта на крају извештајног периода. 

 Највећи укупан прилив предмета имали су Први основни суд у 
Београду (19.604), Основни суд у Новом Саду (9.062), Основни суд у Ни-
шу (6.217), Основни суд у Лесковцу (5.248), док су највећи прилив пред-
мета по судији имали Основни суд у Пироту (50,75), Основни суд у При-
јепољу (47,55), Основни суд у Великој Плани (34,05) и Трећи основни суд 
у Београду (32,45). 

Најмањи укупан прилив предмета имали су Основни суд у Прибо-
ју (146), Основни суд у Димитровграду (197), Основни суд у Мајданпеку 
(255), Основни суд  у  Шиду (260) и Основни суд у Косовској Митровици 
(85), док је најмањи прилив предмета по судији забележен у Основном су-
ду у Прибоју (6,64), Основном суду у Сјеници (7,32), Основном суду у 
Шиду (7,88), Основном суду у Неготину (8,81), Основном суду у Старој 
Пазови (8,85)  и Основном суду у  Косовској Митровици (0,70). 

 Највише решених предмета по судији имао је Основни суд 
у Пироту (45,61), а потом Основни суд у Краљеву (34,09), Основни суд у 
Великој Плани (28,56), Основни суд у Пријепољу (27,09) и Трећи основни 
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суд у Београду (26,21). Од укупног броја решених предмета у овој матери-
ји, највећи проценат мериторних одлука донео је Основни суд у Убу 
(80,16%), Основни суд у Димитровграду (77,35%), Основни суд у Петров-
цу на Млави (76,68%) и Основни суд у Рашкој (76,04%).  

Најмање решених предмета по судији имао је Основни суд у Сје-
ници (4,61), Основни суд у Прибоју (5,77), Основни суд у Великом Гради-
шту (7,52) и Основни суд  у Косовској Митровици (0,50), док је најмањи 
проценат мериторно решених предмета забележен у Основном суду у Де-
спотовцу (26,31%), Основном суд у Лебану (33,33%), Трећем основном 
суду у Београду (38,27%), и Другом основном суду у Београду (38,82%). 

 

П1 

У овој врсти материје укупно примљено предмета, на нивоу свих 
основних судова, у посматраном извештајном периоду било је 36.751 
предмет, а просечан прилив предмета по судији био је 10,88 предмета. Од 
укупно решених 34.147  предмета, мериторно је решено 24.223 предмета. 
Просечно решено по судији на нивоу свих основних судова било је 10,11 
предмета.  У односу на 2013. годину, када је прилив предмета у овој мате-
рији био 43.597 предмета, прилив предмета  у 2014. години је смањен за 
6.846 предмета односно 15,70%. 

Укупан број нерешених предмета у овој материји на крају изве-
штајног периода био је 41.322 предмета, од чега је 10.465 старих предмета 
према датуму иницијалног акта,  што је 1.716 нерешених предмета више 
него 2013. године, односно 325 више нерешених старих предмета према 
датуму иницијалног акта на крају извештајног периода. 

У материји радних спорова највећи број предмета примљен је у 
Основном суду у Лазаревцу (4.361), Основном суду у Нишу (2.936), Пр-
вом основном суду у Београду (2.776), Основном суду у Новом Саду 
(2.260), док је највећи прилив предмета по судији био у Основном суду у 
Лазаревцу (66,08), Основном суду у Великој Плани (52,00), Основном су-
ду у Пријепољу (48,18) и у Основном суду у Врању  (37,32).  

Најмањи укупан број предмета у овој материји био је у Основном 
суду у Петровцу на Млави (28), у Основном суду у Димитровграду (32) и 
у Основном суду у Сенти (37), док је најмањи прилив предмета по судији 
забележен је у Основном суду у Петровцу на Млави  (0,64), Основном су-
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ду у Сенти (1,12), Основном суду у Мионици (1,34) и у Основном суду у 
Димитровграду (1,45).  

Највећи број решених предмета по судији био је у Основном суду 
у Пријепољу (43,09), али је само 23,21% решено мериторном одлуком, за-
тим у Основном суду у Великој Плани (42,09), код кога је евидентиран 
проценат од 64,15% предмета решених мериторном одлуком, у Основном 
суду у Лазаревцу (34,88), Основном суду у Крагујевцу (33,71) и у Основ-
ном суду у Лесковцу (32,03). Најмањи број решених предмета по судији, у 
истом периоду забележен је у Основном суду у Петровцу на Млави (0,84), 
Основном суду у Убу (1,00), Основном суду у Сенти (1,06), Основном су-
ду у Мионици (1,09) и у Основном суду у старој Пазови (1,45).  

Највећи проценат мериторних одлука у односу на укупан број ре-
шених предмета у радним споровима, забележен је у Основном суду у 
Прибоју (92,17%), у Основном суду у Бачкој Паланци (89,80%), у Основ-
ном суду у Врбасу (89,32%) и у Основном суду у Куршумлији (88,73%), 
док је проценат најмање мериторно решених предмета забележен у 
Основном суду у Деспотовцу (20,75%), Основном суду у Пријепољу 
(23,21%), Основном суду у Мајданпеку (25,00%) и у Основном суду у 
Брусу (31,40%).  

 

П2 

У овој врсти материје у посматраном извештајном периоду укуп-
но је било примљено 36.720 предмета, на нивоу свих основних судова, а 
просечан прилив предмета по судији био је 12,74 предмета. Од укупно ре-
шених 35.410  предмета, мериторно је решено 24.778 предмета. Просечно 
решено по судији на нивоу свих основних судова било је 12,29 предмета.  

У овој грађанској материји највећи број предмета примљен је у 
Првом основном суду у Београду (2.405), Другом основном суду у Београ-
ду (2.330), Трећем основном суду у Београду (2.153), Основном суду у 
Новом Саду (2.111), док је највећи прилив предмета по судији био у Дру-
гом основном суду у Београду (105,91),  Првом основном суду у Београду 
(54,66), Трећем основном суду у Београду (48,93) и у Основном суду у 
Новом Саду (38,38).  

Најмањи укупан број примљених предмета у овој материји био је у 
Основном суду у Димитровграду (16), у Основном суду у Прибоју (60), у 
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Основном суду у Горњем Милановцу (77) и у Основном суду у Мионици 
(83), док је најмањи прилив предмета по судији забележен је у Основном су-
ду у Димитровграду (1,45), Основном суду у Сурдулици (1,74), Основном су-
ду у Косовској Митровици (2,29) и у Основном суду у Сјеници (2,39).  

Највећи број решених предмета по судији било је у Другом основном 
суду у Београду (51,27), од чега је 68,09% решено мериторном одлуком, за-
тим у Првом основном суду у Београду (48,55), од чега је 64,79% решено ме-
риторном одлуком, у Трећем основном суду у Београду (48,30), код кога је 
евидентиран проценат од 63,11% предмета решених мериторном одлуком, у 
Основном суду у Новом Саду (36,38), Основном суду у Зрењанину (32,91) и 
у Основном суду у Бачкој Паланци (29,73). Најмањи број решених предмета 
по судији, у истом периоду забележен је у Основном суду у Димитровграду 
(1,64), Основном суду у Сурдулици (1,73), Основном суду у Мионици (1,94) 
и у Основном суду у Косовској Митровици (2,12).  

Највећи проценат мериторних одлука у односу на укупан број ре-
шених предмета у овим споровима, забележен је у Основном суду у Гор-
њем Милановцу (86,67%), у Основном суду у Сјеници (86,18%), у Основ-
ном суду у Сенти (85,56%) и у Основном суду у Шиду (84,00%), док је 
проценат најмање мериторно решених предмета забележен у Основном 
суду у Деспотовцу (37,03%), Основном суду у Пироту (52,35%), Основ-
ном суду у Лесковцу (57,79%) и у Основном суду у Смедереву (59,98%).  

 

О 

У ванпарничним предметима - оставине (О) у посматраном изве-
штајном периоду укупно је примљено 125.022 предмета на нивоу свих 
основних судова. Просечан прилив предмета по судији био је 61,77 пред-
мета. Од укупно решених 113.117 предмета, мериторно је решено 90.598 
предмета. Просечно решено по судији на нивоу свих основних судова би-
ло је 55,89 предмета. У односу на 2013. годину, када је прилив предмета у 
овој материји био 116.352 предмета, прилив предмета  у 2014. години је 
смањен за 3.235, односно за 2,78%. На крају извештајног периода остало 
је нерешено 47.383 предемета. 

И,  Ив 

У предметима извршења – И и Ив у посматраном извештајном пе-
риоду укупно је примљено 212.516 предмета на нивоу свих основних су-
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дова, од чега су 155.963 И предмета, а 56. 553 Ив предмета. Просечан при-
лив предмета по судији био је 99,08 предмета, од чега је 74,62 био за И 
предмете а 26,64 за Ив предмете. Од укупно броја решених предмета од 
326.400, 157.180 били су И, а 169.220 Ив предмети. Мериторно је решено 
215.985 предмета, од чега 114.561 И , а 101.424 Ив предмета. Просечно 
решено по судији на нивоу свих основних судова било је 152,17 предмета, 
од чега 75,21 И, а 79,71 Ив предмет. У односу на 2013. годину када је при-
лив предмета у овој материји био 261.695 предмета, од чега 182.882 И 
предмета, а 78.813 Ив предмета, прилив предмета у 2014. години је сма-
њен за 49.179, односно за 26.919 И предмета и 22.160 Ив предмета. На 
крају извештајног периода остало је нерешено 1.893.157 предемета. 

У материји извршења И највећи број предмета примљен је у Првом 
основном суду у Београду (26.210), затим у основним судовима у Крагујевцу 
(8.143), у Нишу (6.469), у Новом Саду (6.185) и у Ваљеву (5.744), док је нај-
већи прилив предмета по судији био у Првом основном суду у Београду 
(595,68), Основном суду у Ваљеву (261,09), Основном суду у Пожеги 
(172,36), Основном суду у Убу (159,18), Основном суду у Нишу (147,02). 

 Најмањи укупан број примљених предмета у овој материји био је 
основним судовима у Мајданпеку (181), Димитровграду (236), Прибоју 
(326) и Косовској Митровици (384), док је најмањи прилив предмета по 
судији забележен је у Основном суду у Мајданпеку (8,23), у Основном су-
ду у Сенти (10,57), у Основном суду у Неготину (11,08) и у Основном су-
ду у Косовској Митровици (4,99).  

Највећи број просечно решених предмета по судији било је у Пр-
вом основном суду у Београду (714,45), од чега је 92,76% решено мери-
торном одлуком, затим у Основном суду у Пожеги (287,82), од чега је 
40,59% решено мериторном одлуком, у Основном суду у Ваљеву (286,00), 
код кога је евидентиран проценат од 80,09% решених мериторном одлу-
ком и у Основном суду у Убу (237,91). Најмањи број просечно решених 
предмета по судији, у истом периоду био је забележен у Основном суду у 
Мајданпеку (7,68), Основном суду у Неготину (11,32), Основном суду у 
Сенти (13,91), Основном суду у Кикинди (16,53) и у Основном суду у Ко-
совској Митровици (2,44).  

Највећи проценат мериторних одлука у односу на укупан број ре-
шених предмета у овим предметима, забележен је у Основном суду у Убу 
(96,60%), у Основном суду у Пироту (93,25), у Првом основном суду у Бе-
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ограду (92,76%) и у Основном суду у Мионици (92,36%), док је проценат 
најмање мериторно решених предмета забележен у Основном суду у При-
боју (14,52%), затим у Основном суду у Ивањици (16,58%), Основном су-
ду у Зрењанину (25,84%) и у Основном суду у Пријепољу (31,82%).  

У материји извршења Ив највећи број предмета примљен је у Пр-
вом основном суду у Београду (4.827), затим у основним судовима у Бору 
(3.545), у Ужицу (3.146), у Другом основном суду у Београду (2.796) и у 
Смедереву (2.154), док је највећи прилив предмета по судији био у Првом 
основном суду у Београду (109,70), Основном суду у Бору (107,42), 
Основном суду у Ваљеву (83,86), Основном суду у Деспотовцу (83,09) и 
Основном суду у Руми (80,45). 

 Најмањи укупан број примљених предмета у овој материји био је 
основним судовима у Димитровграду (32), Прибоју (73), Мајданпеку, Ве-
ликом Градишту и Бујановцу (94) и Неготину (97), док је најмањи прилив 
предмета по судији забележен је у Основном суду у Косовској Митровици 
(0,78), Основном суду у Неготину (1,26), у Основном суду у Димитров-
граду (2,91), у Основном суду у Сјеници (3,02) и у Основном суду у Мај-
данпеку (4,27).  

Највећи број просечно решених предмета по судији било је у 
Основном суду у Ваљеву (679,59), од чега је 17,21% решено мериторном 
одлуком, затим у Основном суду у Ужицу (294,75), од чега је 26,21% ре-
шено мериторном одлуком, у Основном суду у Пожеги (272,36), код кога 
је евидентиран проценат од 56,28% решених мериторном одлуком и 
Основном суду у Новом Саду (216,79), мериторно решених 89,02. Најма-
њи број просечно решених предмета по судији, у истом периоду био је за-
бележен у Трећем основном суду у Београду (2,00), Основном суду у Сје-
ници (4,52), Основном суду у Другом основном суду у Београду (4,86) и у 
Основном суду у Косовској Митровици (1,77).  

Највећи проценат мериторних одлука у односу на укупан број ре-
шених предмета, у овим предметима, забележен је у Основном суду у Ве-
ликом Градишту (88,89%), у Основном суду у Новом Саду (89,02), у 
Основном суду у Кикинди (86,93%) и у Основном суду у Јагодини 
(85,58%), док је проценат најмање мериторно решених предмета забеле-
жен у Основном суду у Брусу (14,41%), затим у Основном суду у Ваљеву 
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(17,21%), Основном суду у Прибоју (23,73), Основном суду у Ужицу 
(26,21%) и у Основном суду у Чачку (30,99%).  

 

Кривична материја 

Ки 

У овој врсти материје у посматраном извештајном периоду укуп-
но је било примљено 878 предмета, на нивоу свих основних судова, а про-
сечан прилив предмета по судији био је 0,85 предмета. Од укупно реше-
них 3.729 предмета, мериторно је решено 3.037 предмета. Просечно реше-
но по судији на нивоу свих основних судова било је 3,61 предмет. Како је 
надлежност у истрази прешла у тужилаштво (тужилачка истрага), приме-
ном одредби Законика о кривичном поступку, судови у овој материји ни-
су имали прилив тих предмета од 01.октобра 2013. године, када је почела 
примена измена Законика. 
 

К 

У овој врсти материје у посматраном извештајном периоду укуп-
но је било примљено 35.955 предмета, на нивоу свих основних судова, а 
просечан прилив предмета по судији био је 8,79 предмета. Од укупно ре-
шених 49.300 предмета, мериторно је решено 41.134 предмета. Просечно 
решено по судији на нивоу свих основних судова било је 12,05 предмета. 
У односу на 2013. годину, када је прилив предмета у овој материји био 
51.586 предмета, прилив предмета у 2014. години је смањен за 15.631 
предмет односно 30,30%. 

Највећи укупан прилив предмета имали су Први основни суд у Бе-
ограду (2.331), Основни суд у Новом Саду (1.864), Основни суд у Нишу 
(1.392), Основни суд у Панчеву (1.132) и Основни суд у Крагујевцу 
(1.121), а највећи просечан прилив предмета по судији имали су основни 
судови у Обреновцу (31,18), Деспотовцу (30,97), Ивањици (23,09), Гор-
њем Милановцу (20,09) и Сенти (18,36).  

Најмањи укупан прилив предмета имали су основни судови у Прибо-
ју (74), Димитровграду (84), Мајданпеку (100), у Шиду (122) и Убу (149). У 
Косовској Митровици није било ових предмета. Најмањи просечни прилив 
предмета по судији имали су основни судови у Шиду (3,70), Димитровграду 
(3,82), Параћину (4,23) Сјеници (4,50) и Аранђеловцу (4,73).  
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Највећи укупан број решених предмета имали су Први основни 
суд у Београду (3.697), основни судови у Новом Саду (2.483), Крагујевцу 
(2.021), Другом основном суду у Београду (1.923) и Основном суду у Но-
вом Пазару (1.892).  

Највише просечно решених предмета по судији имали су основни су-
дови у Деспотовцу (29,73), Обреновцу (27,45), Лесковцу (22,78) и Горњем 
Милановцу (20,55). Највећи проценат укупно мериторно решених предмета 
имали су основни судови у Бујановцу (96,10%), Куршумлији (95,74%), Зре-
њанину (95,61%), Прокупљу (95,58) и Димитровграду (94,89%). 

Најмање укупно решених предмета имали су основни судови у 
Мајданпеку(76), Димитровграду (137), Прибоју (151), Сјеници (168) и Ко-
совској Митровици (1). Најмање просечно решених предмета по судији 
имају основни судови, у Сјеници (3,82), Димитровграду (6,23), Параћину 
(6,82), Мајданпеку (6,91) и у Косовској Митровици (0,02), а најмањи про-
ценат мериторно решених предмета имали су основни судови у Деспотов-
цу (14,48%), Убу (36,36%), Трећем основном суду у Београду (73,89%) и 
Првом основном суду у Београду (74,95%). 

  

Кпп 

У овој врсти материје у посматраном извештајном периоду укуп-
но је било примљено 6.411 предмета, на нивоу свих основних судова, а 
просечан прилив предмета по судији био је 3,71 предмет. Од укупно ре-
шених 6.091 предмета, мериторно је решено 496 предмета. Просечно ре-
шено по судији на нивоу свих основних судова било је 3,53 предмета.  
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АНАЛИЗА РАДА СУДОВА ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

У судовима посебне надлежности укупан број предмета у раду 
био је 1.252.227, примљено је 746.583 предмета, решено је 703.119 пред-
мета, остало је нерешено 549.108 предмета од тога 54.276 старих предме-
та према датуму иницијалног акта.  

 
УПРАВНИ  СУД 

Статистички подаци о укупним резултатима рада суда су следећи: 
- укупан број предмета у раду суда је 44.411 предмета; 
- укупан број нерешених предмета на почетку извештајног пери-

ода био је 24.988;  
- број примљених предмета је 19.423; 
- укупан број решених предмета је 20.149 предмета; 
- укупан број решених старих предмета према датуму иницијал-

ног акта је 5.000, што чини 24,82% од укупног броја решених предмета;  
- мериторно је решено 19.859 предмета, што чини 98,56% од 

укупног броја решених предмета;  
- укупан број нерешених предмета на крају извештајног периода 

24.262; 
- број нерешених старих предмета према датуму иницијалног ак-

та 1.236; 
- савладавање је прилива 103,74 %; 
- проценат решених предмета у односу на укупан број предмета 

45,37 %; 
- укупан квалитет у односу на укупан број решених 99,91%; 
- просечан прилив предмета по судији је 50,45 предмета; 
- просечан број решених предмета по судији је 52,34 предмета; 
- просечан број предмета у раду по судији на крају извештајног 

периода је 693,2 предмета; 
- просечан број старих предмета према датуму пријема у суду по 

судији је 35,31; 
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Статистички подаци о резултатима рада суда по материјама:  
"У" материја - суд је на почетку 2014. године имао 24.401 нере-

шен предмет, у току године је примио 17.095 предмета, од чега нових 
15.982 предмета, те је у овом периоду имао укупно у раду 41.496 предме-
та. Током извештајног периода укупно је решено 18.909 предмета, од чега 
мериторно 18.732, а на други начин 177 предмета. У овој материји суд је 
на почетку извештајног периода имао 1.785 нерешених старих предмета. 
У току извештајног периода решено је 4.911 старих предмета према дату-
му иницијалног акта, на крају остало је 1.226 нерешених старих предмета 
према датуму иницијалног акта. У овој материји поступало је 35 судија. 

"Ур" материја - суд је на почетку 2014. године имао 155 нереше-
них предмета, у извештајном периоду примио је 188 предмета, те је укуп-
но у раду имао 343 предмета. Укупно је решено 264 предмета, од чега ме-
риторно 186, а на други начин 78 предмета. Почетком 2014. године суд је 
имао 11 нерешених старих предмета. У току посматраног периода решено 
је 18 старих предмета према датуму иницијалног акта, на крају остао је 
нерешен 1 стари предмет према датуму иницијалног акта. У овој материји 
поступалo је 35 судија. 

"Уи" материја - суд је на почетку 2014. године имао 136 нереше-
них предмета, примљено је 1.147 предмета, те је укупно у раду имао 1.283 
предмета. Током посматраног периода укупно је решено 257 предмета, од 
чега мериторно 247, а на други начин 10. У овој материји суд је имао не-
решено на почетку 2014. године 17 старих предмета према датуму иници-
јалног акта. У току извештајног периода решено је 26 старих предмета, а 
на крају остала су нерешена 4 стара предмета према датуму иницијалног 
акта. У овој материји поступало је 35 судија. 

"Уо" материја - суд је на почетку 2014. године имао 7 нерешених 
предмета, примио је 124 предметa, те је укупно у раду било 131 предмет. 
Укупно је решено 125 предмета мериторно, остало је нерешено 6 предме-
та. У овој материји је поступалo 11 судија. Није остао ниједан нерешен 
стари предмет. 

"Ув" материја - суд је на почетку 2014. године имао 98 нереше-
них предмета, током посматраног периода је примљено 619 предмета, те 
је укупно у раду било 717 предмета. Током посматраног периода, укупно 
је решено 327 предмета, од чега мериторно 319, на други начин 8 предме-
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та, а на крају је остао нерешен 1 стари предмет према датуму иницијалног 
акта. У овој материји поступалo је 6 судија. 

"Уп" материја - суд је на почетку 2014. године имао 171 нереше-
ни предмет, примљено је 174 предмета, те је укупно у раду имао 345 пред-
мета. Током посматраног периода укупно је решено 183 предмета, од чега 
мериторно 175, а на други начин 8. У овој материји суд је имао нерешено 
на почетку 2014. године 16 старих предмета. У току извештајног периода 
решено је 40 старих предмета, а на крају је остало нерешено 4 старих 
предмета. У овој материји поступало је 35 судија. 

Просечан месечни прилив предмета по судији у периоду од 01.01. 
до 31.12.2014. године 

"У" – 44,40 предмета; "Ур" – 0,49 предмета;"Уи" – 2,98 предме-
та;"Уо" – 0,56 предмета; 

"Ув" - 9,38 предмета; "Уп" – 0,45 предмета; 
Просечан месечни број предмета у раду по судији на крају изве-

штајног периода 
"У" – 645,34 предмета; "Ур" – 2,26 предмета; "Уи" – 29,31 предме-

та; "Уо" – 0,3 предмета; 
"Ув"- 65 предмета; "Уп" – 4,63 предмета; 
 

Просечан број месечно решених предмета по судији у периоду од 
01.01. до 31.12.2014. године 

"У" – 49,11 предмета; "Ур" – 0,69 предмета; "Уи" – 0,67 предмета; 
"Уо" – 0,57 предмета; 

"Ув" - 4,95 предмета; "Уп" – 0,48 предмета. 
У 2014. години у Управном суду је било 134 предмета разматра-

них по захтеву за преиспитивање судске одлуке, од чега је 115 одлука 
Управног суда потврђено од стране Врховног касационог суда, 3 одлуке 
су преиначене, а 16 одлука је укинуто и предмети враћени на поновни по-
ступак, чиме је остварен укупан квалитет од 99,91%. 

По захтеву за заштиту права за суђење у разумном року пред Вр-
ховним касационим судом преиспитивано је 46 предмета, од тога је у 10 
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преднета утврђена повреда права на суђење у разумном року, док је 27 
захтева одбијено и 9 одбачено. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Упоредном анализом Годишњег извештаја о раду Управног суда 
за 2013. годину и 2014. годину утврђено је да су значајно бољи резултати 
рада суда у 2014. години.  

Наиме, у 2014. години у Управном суду решено је укупно 20.149 
предмета, док је у 2013. години решено укупно 18.277 предмета, из чега 
произлази да је Управни суд у 2014. години решио 2.381 предмет више 
у односу на 2013. годину, и тиме смањио укупан број нерешених пред-
мета на крају извештајног периода. 

Изузетни резултати рада Управног суда у 2014. години, посебно 
су изражени у погледу решавања старих предмета према датуму иници-
јалног акта, с обзиром да је у 2013. години укупно решено 2.619 старих 
предмета према датуму иницијалног акта, док је у 2014. години укупно 
решено 5.000 старих предмета, што је за 52,38% више у односу на Годи-
шњи извештај из 2013. године, и тиме је смањен укупан број нерешених 
старих предмета према датуму иницијалног акта на крају извештајног пе-
риода, тако да на дан 31.12.2014. године у Управном суду има 1.236 ста-
рих предмета.  

 

ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 

Привредни апелациони суд је суд републичког ранга посебне над-
лежности.  

Надлежност Привредног апелационог суда регулисана је чланови-
ма 8а и 26 Закона о уређењу судова. 

На почетку 2014. године у Привредном апелационом суду судиј-
ску функцију је обављало 28 судија. У току године ступио је на функцију 
судије овог суда један судија крајем јануара, а пет судија половином ок-
тобра 2014. године. Двоје судија овог суда изабрани су за судије у Вр-
ховном касационом суду, један почетком марта, а други почетком сеп-
тембра. Двема судијама престала је судијска функција навршењем рад-
ног века, првој 25.07.2014. године, а другој 26.12.2014. године. 
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Програм решавања старих предмета у 2014. години, донет је 
22.01.2014. године у коме су обухваћени стари предмети разврстани: 

а) по старости од датума подношења иницијалног акта  
- старији од 5 година; 
- старији од 10 година; 

б) по старости од дана пријема у Привредни апелациони суд 
(ВТС) за решавање по жалби: 

- старији од 2 године; 
- старији од 1 године. 

Реализацију Програма редовно је пратила и анализирала Комиси-
ја за праћење реализације Програма решавања старих предмета у 2014. 
години. 

Основни циљ овог Програма је решавање старих предмета који су 
пренети нерешени из 2013. године у 2014. годину и смањење броја пред-
мета који би у 2014. години потенцијално могли да постану стари. 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ 

Рад Одељења за привредне спорове у 2014. години се одвијао кроз 
активности 26 судија овог одељења, распоређених  Распоредом послова 
судија у Привредном апелационом суду за 2014 годину у  десет већа. У 
раду и активностима овог одељења учествовало је и 23 саветника, који су 
распоређени у овом одељењу.    

Све судије су имале једнак прилив предмета у 2014 години, осим 
заменика председника одељења судске праксе која је имала прилив од 
70% предмета у односу на друге судије овог одељења. 

Према Годишњем распореду послова образована су следећа специ-
јализована већа: 1) за предмете статусног карактера, 2) спорове из области 
банкарства, 3) спорове са иностраним елементом и 4) спорове ради заштите 
интелектуалне својине. Парнични, извршни, као и остали ванпарнични 
предмети у којима не поступају специјализована већа, додељивани су у рад 
свим судијама. Одређени број судија поступао је и у предметима сукоба 
надлежности између привредних судова и у предметима делегације. 
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Рад Одељења се одвијао кроз следеће активности: 
- решавање предмета; 
- радни састанци и четири седнице Одељења; 
- припреме и одржавање годишњег саветовања судија привред-

них судова; 
- учешће на другим саветовањима; 
- израда реферата, сентенци, унапређење базе судске праксе; 
- учешће у контроли рада првостепених судова која је извршена у 

периоду октобар – децембар 2014 године.   
 

Решавање предмета 
Према статистичком извештају за 2014. годину из претходне годи-

не пренето је незавршених укупно 6694 предмета, од чега:  
- парничних    6626, 
- ПВЖ                 57 
- извршних           6 
- Р                          5 
 

У периоду од 01.01. до 31.12.2014. године примљено је у рад укуп-
но 9097 предмета, од чега:  

- Парничних 8156 
- Извршних   102 
- ПВЖ   693 
- Р    146 
 

У истом периоду укупно је решено 10137 предмета од чега је: 
- парничних, 
- 101 извршних, 
- 684 ванпарничних (ПВЖ) и 
- 149 предмета Р (сукоб надлежности и делегације) 
 

На крају извештајног периода остало је нерешено укупно 5654 
предмета, од чега парничних 5579 предмета; 7 предмета извршења; 66 
предмета ПВЖ и 2 предмета Р (сукоб надлежности). 
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Просечан број решених предмета по судији у одељењу по свим 
материјама је 31,84 предмета, што према важећим критеријима и мерили-
ма представља добар резултат. 

У извештајном периоду Врховни касациони суд размотрио је по 
ванредним правним лековима укупно 331 предмет и одлучио тако што је 
потврђено 95,47% одлука: преиначено 2,11%; укинуто 0,30%, делимично 
преиначено или укинуто 2,11%.  Укупан квалитет 99,92%. Савладан при-
лив 111,43 %. 

Привредни апелациони суд је и у 2014. години радио у доста те-
шким околностима а најтежа околност за рад, као и претходних година је 
био континуирано велики прилив нових предмета као и чињеница да је 
суд радио са недовољним бројем судија, све до октобра, када је ступило 
на дужност 5 судија, који до краја године, нису могли због кратког време-
на, постићи значајније резултате, који би утицали на ажурност суда.    

Имајући у виду број предмета пренетих из ранијег периода и број 
нових предмета,  њихову сложеност  и значај решавања спорова за при-
вредна кретања у земљи, као и обавезе које проистичу из чланства Репу-
блике Србије у међународним организацијама у вези са остваривањем на-
чела суђења у разумном року, може се констатовати да су судије овог оде-
љења у 2014. години радиле у веома тешким околностима, настојећи да 
пруже свој максимум, да реше што већи број предмета, брзо и ефикасно, а 
уз обавезу хитног поступања у предметима у којима су  рокови за решава-
ње законом предвиђени. 

Статистички извештаји о броју примљених и решених предмета, о 
роковима поступања и израде, односно експедовања одлука, о квалитету 
рада у односу на решавање по ванредним правним лековима, само дели-
мично представљају показатељ рада одељења, јер је нумерички немогуће 
представити изузетне напоре који су у току 2014. године уложени од стра-
не судија, судијских саветника и пратећег особља.  

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ 

I. Рад Одељења за привредне преступе: 
Рад Одељења за привредне преступе у 2014. год. одвијао се кроз 

активности двоје судија (с тим да је судија Златан Димитрић почео са ра-
дом 20.02.2014. године) распоређене на послове у овом Одељењу Годи-
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шњим распоредом послова у Привредном апелационом суду у 2014. годи-
ни и то у два Пкж већа, као и кроз активности две саветнице. 

Рад Одељења се одвијао кроз следеће активности: 
- решавање предмета 
- радни састанци и седнице Одељења 
- израда сентенци и унапређење базе судске праксе у овој материји 
- припрема и одржавање годишњег саветовања судија привред-

них судова  
- преглед свих одлука предатих у судску праксу 
- припрема и обрада материјала за издавање тематског броја 2 и 

3 Билтена судске праксе Привредног апелационог суда „привредни пре-
ступи кроз судску праксу 2006-2011  

- контрола рада првостепених судова у материји привредних преступа 
 

Према статистичком извештају о раду Привредног апелационог 
суда за период 01.01 2014. год. до 31.12 2014. год. из претходне године 
(2013) пренето је укупно 267 ПКЖ предмета, примљено је укупно 454 та-
квих предмета и у раду је укупно било 721 Пкж предмета. Решено је 550 
предмета а од тога је мериторно решено 547 предмета а 3 предмета је ре-
шено на други начин. Нерешено је укупно 171 предмет. 

Статистички извештај за суд у поменутом периоду није показао да 
има тзв. старих предмета према датуму пријема у суд у овој материји. 

Што се тиче квалитета рада Одељења, савладавање прилива је 
121,15%, проценат решених је 76,28%, а укупан квалитет је 100,00. 

У 2014. години за Саветовање на Златибору припремљен је велик 
број одговора на постављена питања судија привредних судова и у матери-
ји привредних преступа, на које је, после дискусија на Секцији за привред-
не преступе, усаглашен и припремљен коначан текст одговора објављен у 
тематском броју Билтена судске праксе Привредног апелационог суда. 

 

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ 

У току 2014. године Одељење судске праксе Привредног апелаци-
оног суда је имало велик број разноврсних активности, које су усмерене 
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на уједначавање судске праксе, побољшање квалитета и уједначавање 
остварења права странака. Од спроведених активности издваја се: 

I  Преглед судских одлука 
- Вршен је преглед свих судских одлука предатих у Одељење суд-

ске праксе ради експедиције у циљу уочавања и отклањања пропуста који 
се односе на:       

- техничке грешке, 
- неусклађеност са досадашњом праксом, 
- супротност са усвојеним правним схватањима, 

- Указивање судијама и саветницима на уочене пропусте, 
- Стручне консултације и помоћ при отклањању уочених пропуста, 
- Проналажење одговарајућих – потребних прописа, 
- Проналажење одговарајуће судске праксе. 

              

II Израда предлога правних схватања за спорна питања у пракси за 
седнице Одељења судске праксе и Седнице одељења за привредне спорове 

 

III  Припрема и учешће на саветовањима: 
Саветовање судија Привредних судова РС – Златибор 2014. године 
- Припрема предлога одговора на спорна питања постављена од 

стране првостепених судова  
- Усаглашавање датих предлога одговора 
- Судије које су чланови судске праксе су руководили секцијама 

по предложеним одговорима  
- Предлог измена предложених одговора, према дискусији, седни-

ци одељења ПАС 
- Сачињавање коначних одговора 
 

Поједини чланови одељења судске праксе активно су учествовали, 
као аутори радова – реферата, или као учесници у дискусији, износећи и 
образлажући ставове судске праксе ПАС-а, и на другим организованим 
саветовањима и скуповима као што су: „Годишње саветовање судија РС 
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на Златибору“, „Годишње саветовање судија“, у организацији Врховног 
касационог суда, „Сусрети правника у привреди Србије“ организовано од 
стране Удружења правника у привреди Србије и др. 

 

IV Указивање на измене прописа 
- Праћење измена прописа значајних за рад ПАС и обавештење су-

дија и саветника о истима 
- Ажурирање програма израчунавања судских такси 
- Ажурирање програма израчунавања трошкова према Адвокат-

ској тарифи 
 

V Евидентирање 
- Евидентирање и архивирање ради чувања примљених ревизиј-

ских одлука ВКС 
- Скенирање ревизијских одлука и стављање на размену 
- Евидентирање и архивирање усвојених правних схватања на сед-

ницама ПАС-а 
- Ажурирање WINISIS базе судске праксе ПАС 
- Вођење евиденција  одлука Уставног суда од значаја за рад При-

вредног апелационог суда 
-Евидентирање одлука и пресуда Европског суда за људска права 

донете у односу на Републику Србију  
 

VI Издавачка делатност 
- Припрема материјала за редакциони одбор Билтена ПАС 
- Припрема и обрада материјала за издавање четири редовна броја 

Билтена Судске праксе Привредног апелационог суда.  
        

VII Остале активности 
- Сарадња са другим судовима и институцијама 
- Праћење и евидентирање кретања предмета од пријема у судску 

праксу до предаје у писарницу преко програма „Мега – Либре“. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ 

Одељење за медијацију у 2014. години није имало ни један захтев 
за решавање спора мирним путем.  

 

ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ 

Припремно одељење обавља послове везане за предмете код којих 
су поднета ванредна правна средства, ревизије и захтеви за заштиту зако-
нитости, пре упућивања тих предмета Врховном касационом суду, код 
утврђивања мишљења Привредног апелационог суда о испуњености за-
конских услова за примену члана 395. Закона о парничном поступку, о из-
узетној дозвољености ревизије, других законских услова и поступака у 
складу са Законом и Судским пословником. Припремно одељење обавља 
и послове везане за предмете код којих је утврђен процесни недостатак 
или потреба за извиђајем, и који се из тих разлога враћају првостепеним 
судовима за отклањање утврђених недостатака.  

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА НА ЗАШТИТУ 
ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

Одељење је формирано одлуком председника суда у виду Измена 
и допуна Годишњег распореда послова за 2014. годину I Су 2/14-127 од 
19.05.2014. године. Чине га све судије Привредног апелационог суда, а 
председник је судија Бранислава Горавица. 

Одељење се бавило следећим кључним питањима: 
 Успостављање писарнице за поступање по овим предметима, 

што обухвата формирање и вођење уписника, расподелу предмета, кому-
никацију са странкама, принудну наплату судских такси, евиденције, до-
ставу и др 

 Сагледавање проблема и спорних питања у поступању по пред-
метима примљеним од стране Уставног суда Р. Србије 

 Уједначавање поступања приликом одлучивања у овој области 
 Комуникација и координација са Врховним касационим судом 

и другим апелационим судовима ради решавања спорних правних и орга-
низационих питања и уједначавања судске праксе 
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 Информисање судија о правним ставовима и закључцима Вр-
ховног касационог суда 

Од 21.05.2014. године до 31.12.2014. године запримљено је 1.370 
предмета, од тога је решено 660 предмета, а остало нерешено на крају пе-
риода 710. 

У структури примљених предмета по захтевима за заштиту права 
на суђење у разумном року највише је било примљено предмета Р4 ст – 
1.114, Р4 п -160, Р4 и - 84, Р4 вр - 11 и Р4 пп – 1 а Р4 фи предмета није 
примљен ни један. 

Одржане су четири седнице Одељења, на којима су усвојени за-
кључци Врховног касационог суда. 

Посебно се мора напоменути да се Привредни апелациони суд по-
ступајући у овој материји суочио како са општим спорним питањима која 
су се појавила у овој области, тако и са специфичним спорним правним 
питањима која проистичу из његове специјализоване надлежности за 
спровођење стечаја и решавање свих предмета поводом и у вези са стеча-
јем. Ова питања су препозната као посебно осетљива у области из оства-
ривања права из радног односа, са чиме је Врховни касациони суд упо-
знат у писменој форми. 

 
УКУПНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ПРИВРЕДНОГ  

АПЕЛАЦИОНОГ СУДА 

Из статистичких извештаја о раду Привредног апелационог суда 
види се да је овај суд у 2014. години примио укупно 10.921 предмет, да је 
заједно са 6.961 нерешених предмета, који су пренети из претходног пе-
риода, у раду било укупно 17.882 предмета, од којих је решено укупно 
11.347 предмета, а нерешено на крају извештајног периода остало је укуп-
но 6.535 предмета. 

Од укупног броја предмета који су били у раду у Привредном апе-
лационом суду у 2014. години, број старих предмета је: 

1. По иницијалном акту старијих од 10 година: Смањен за 78,75% 
(од укупно 287 ових предмета, колико је било у раду у 2014. години, ре-
шено је 226), те је остало нерешено 61 предмет. 
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2. По иницијалном акту старијих од 5 година: Смањен за 81,77% 
(од укупно 1.777 ових предмета, колико је било у раду у 2014. години, ре-
шено је 1.453), те је остало нерешено 324 предмета. 

3. По Судском пословнику – старијих од 2 године од дана пријема 
у Привредни апелациони суд (ВТС) – одржана је добра пракса да нема 
оваквих предмета. 

4. По члану 28. Закона о судијама – старији од 1 године од дана 
пријема у Привредни апелациони суд: смањен је за 74,29% (од укупно 
3.438 ових предмета, колико је било у раду у 2014. години, решено је 
2.554). 

 
ПРИВРЕДНИ СУДОВИ 

Надлежност привредних судова регулисана је чланом 25 Закона о 
уређењу судова и чланом 5. став 2. Закона о седиштима и подручјима су-
дова и јавних тужилаштава. 

У привредним судовима укупно је било у раду 159.707 предмета, 
од ког броја је примљено 82.495 предмета, а остало је нерешено 76.686 
предмета. 

Највећи прилив предмета по судији имали су Привредни суд у Бео-
граду (64,38), затим Привредни суд у Пожаревцу (63,32), Привредни суд у 
Сомбору (52,82), Привредни суд у Суботици (48,84) и Привредни суд у Но-
вом Саду (48,13). Најмањи прилив предмета по судији имали су Привредни 
суд у Сремској Митровици (27,56), Привредни суд у Лесковцу (23,71), При-
вредни суд у Чачку (33,31) и Привредни суд у Зајечару (36,80).  

Највише решених предмета по судији било је у Привредном суду 
у Новом Саду (73,66), затим у Привредном суду у Пожаревцу (59,59), 
Привредном суду у Београду (55,61), Привредном суду у Зрењанину 
(53,70), Привредном суду у Краљеву (51,46) и у Привредном суду у Субо-
тици (51,22). У осталим судовима тај број је испод 50.  

Најмање просечно решених предмета по судији је у Привредном 
суду у Сремској Митровици (23,40), Привредном суду у Лесковцу (27,11), 
затим у Привредном суду у Зајечару (34,67), Привредном суду у Чачку 
(35,91) и Привредном суду у Ваљеву (39,49). 
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Највећи проценат решених предмета у односу на укупан број 
предмета у раду забележен је у Привредном суду у Краљеву (65,47%), за-
тим у Привредном суду у Сомбору (65,22%), Привредном суду у Зајечару 
(65,09%) и у Привредном суду у Суботици (63,92%). У осталим судовима 
тај проценат је једнак или је испод 53%, а најмањи је у Привредном суду 
у Београду (44,50%), затим у Привредном суду у Новом Саду (49,45%) и 
Привредном суду у Пожаревцу (51,85%).  

Од укупног броја решених предмета у највећем проценту мери-
торно је решено у Привредном суду у Ужицу (66,19%), затим у Привред-
ном суду у Зајечару (63,45%), Привредном суду у Зрењанину (62,97%) и 
Привредном суду у Панчеву (62,58%), док је у осталим судовима тај про-
ценат испод 60%.  

Најмањи проценат мериторно решених предмета, у односу на уку-
пан број решених предмета, био је у Привредном суду у Суботици 
(45,37%), затим у Привредном суду у Сомбору (48,14%), Привредном су-
ду у Чачку (50,13%), Привредном суду у Краљеву (56,96%) и Привредном 
суду у Крагујевцу (57,47%). 

Остварени резултати рада се могу оценити као одлични, с обзиром 
да је прилив у потпуности савладан, а број нерешених предмета на крају 
извештајног периода у односу на претходну годину смањен за 0,64%.  

Привредни судови уложили су велики напор у решавању старих 
предмета, тако да је на крају извештајног периода било укупно предмета 
старијих од 5-10 година 1.321, од чега 655 парница, 401 извршење, 240 
стечајева и 17 привредних преступа, а предмета старијих од 10 година је 
укупно 194, од чега 115 парница, 63 стечаја, 10 извршења и 6 ванпарнич-
них предмета. 

Најнижи коефицијент ажурности био је у Привредном суду у Сом-
бору је 5,06, затим у Привредном суду у Зајечару је 5,56, па у Привредном 
суду у Краљеву 6,49, у Привредном суду у Суботици 6,51 и у Привредном 
суду у Ужицу 6,72.  

Највиши коефицијент забележен је у Привредном суду у Новом 
Саду 17,21; затим у Привредном суду у Београду 11,85, Привредном суду 
у Лесковцу 11,28 и у Привредном суду у Зрењанину 10,51.  

У односу на 2013. годину, привредни судови су у 2014. години 
примили у рад 11.922 (12,99%) мање предмета. Решено је мање 16.954 
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(16,96%) предмета, али је на крају 2014. године остало нерешено 527 
(0,68%) предмета мање него на крају 2013. године.  

Од укупно нерешених 76.686 предмета у 2014. години, 17.328 је 
нерешених старих предмета према датуму пријема у суд, а 36.720 нереше-
них старих предмета према датуму иницијалног акта, што је у односу на 
укупан број нерешених предмета у 2013. години, када је било 77.213 
укупно нерешених предмета, од којих је 34.217 нерешених старих предме-
та према датуму иницијалног акта, а 19.568 нерешених старих предмета 
према датуму пријема у суд, тако да је за 0,68% мање нерешених предме-
та на крају овог извештајног периода. 

Анализирајући рад првостепених судова и вршењем непосредног 
увида уочавам следеће: 

- неадекватан број судија у привредним судовима (у некима је то 
више од реално потребних, а у другима мање – те постоји немогућност 
упоређивања резултата рада) 

- застарео возни парк у свим привредним судовима, те отежано 
функционисање извршних одељења, као и судских јединица суда Ваљево, 
Краљево, Крагујевац, Лесковац 

- застарела информатичка опрема у мери немогућности поправке, 
а камоли унапређивања програма аутоматског вођења предмета 

- недовољан број административних радника у свим привредним 
судовима, посебно у извршним одељењима 

- неадекватни смештајни капацитети, посебно Привредног суда у 
Нишу и небезбедног објекта – зграде Привредног суда у Сомбору 

- опадајући квалитет кадровске структуре. 
 

ЗАКЉУЧАК 

Поред чињенице да је Привредни апелациони суд у 2014. години 
радио у доста тешким околностима, јер је радио са недовољним бројем 
судија све до октобра 2014. године, када је у овај суд ступило на дужност 
пет судија, подаци изнети у овом Извештају показују да је Привредин апе-
лациони суд и у 2014. години, веома успешно радио и остварио одличне 
резултате.  
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Ову оцену потврђују пре свега подаци о знатно побољшаној ажур-
ности у решавању предмета, тако да је проценат савладавања прилива по-
већан за 1,12%, са 102,78% у претходној години на 103,90% у овој години, 
а број нерешених предмета на крају године смањен је за 6,12%, са 6.961 
нерешен предмет 31.12.2013. године на 6.535 нерешених предмета 
31.12.2014. године. 

Посебно добри резултати постигнути су и у решавању старих 
предмета, па је број старих предмета – старијих од 10 година од дана под-
ношења иницијалног акта смањен чак за 78,75%, број старих предмета – 
старијих од 5 година од дана подношења иницијалног акта смањен чак за 
81,77%, одржана је добра пракса Привредног апелационог суда да нема 
предмета старијих од 2 године од дана пријема у Привредни апелациони 
суд, а број предмета старијих од 1 године од дана пријема у Привредни 
апелациони суд смањен је за 74,29%.  

Како је Законом о изменама и допунама Закона о уређењу судова, 
који се примењује почев од 01.01.2014. године знатно проширена надле-
жност привредних судова и то: 

- у свим споровима који произилазе из примене Закона о хартија-
ма од вредности; 

- у свим споровима поводом реорганизације судске и добровољ-
не ликвидације; 

- пружања међународне правне помоћи за питања из своје надле-
жности и вршења других послова одређених законом; 

- поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном 
року (чланови 8а., 8б. и 8в. Закона о уређењу судова којима је прописано 
да Привредни апелациони суд поступа као првостепени суд), 

те како Привредни апелациони суд једини од свих апелационих 
судова утврђује правне ставове ради јединствене примене закона из над-
лежности привредних судова, а ноторно је да улаже велике напоре на 
уједначавању судске праксе и решавању великог броја старих предмета, 
те имајући у виду чињеницу да су судије овог суда често позиване у рад-
ним групама за израду нацрта закона, као и нужности учествовања судија 
у контроли и надзору привредних судова (бар два пута годишње), то је 
нужно повећати број судија у Привредном апелационом суду за још једно 
судијско веће (троје судија), и минимум шест судијских саветника (како 
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би припремно одељење и Судска пракса радили пуним капацитетом, а 
сваки судија могао имати свог саветника). 

Како су резултати рада првостепених привредних судова на завид-
ном нивоу, то се као нужно у погледу њиховог рада показује да наведени 
уочени проблеми представљају превасходни задатак који се у наредном 
периоду мора решавати како би се одржао ниво ефикасности и квалитета 
рада привредног судства Републике Србије. 

Не сме се заборавити да је привреда Републике Србије у великој 
мери предстечајна, да се очекује велики број предмета стечаја након ре-
шавања проблема са привредним друштвима у реструктурирању и одстра-
њивања из правног саобраћаја великог броја привредних субјеката који су 
у вишегодишњој блокади текућег рачуна, као и да је на помолу хитно до-
ношење новог Закона о стечају. 

 
ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 

Законом о изменама и допунама Закона о уређењу судова („Сл.гла-
сник РС“ бр.  101/2013), Виши прекршајни суд је од 01.01.2014. године наста-
вио рад као Прекршајни апелациони суд. Надлежност Прекршајног апелаци-
оног суда регулисана је чл. 8а и 28 Закона о уређењу судова. 

Од 01.03.2014. године почео је са применом Закон о прекршајима 
којим је проширена стварна надлежност Прекршајног апелационог суда у 
поступцима по жалбама на одлуке органа управе, док су до ступања на 
снагу Закона о прекршајима прекршајни судови били стварно надлежни 
за ову врсту предмета. Услед тога је дошло до повећаног прилива предме-
та, тачније предмети у којима су по наведеној надлежности поступали 
прекршајни судови, уступљени су Прекршајном апелационом суду на да-
љу надлежност. 

Стварна надлежност је проширена и за предмете по захтевима за 
заштиту права на суђење у разумном року, као и на поступање у предме-
тима по изјављеним жалбама на одлуке прекршајних судова за одлагање 
извршења казне затвора. 
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Број предмета у раду, број решених  и нерешених предмета  
у 2014. години 

 

нерешени предмети на крају 
2013. године 

1.116 

примљени предмети у току 
2014. године 

39.103 

УКУПНО У РАДУ У 2014. 
ГОДИНИ 

40.219 

 

решено предмета у 2014. 
години 

37.563 93,40% 

остало нерешено предмета у 
2014. години 

2.656 6,60% 

ажурност на нивоу Суда 0.75  
 

мериторно решени предмети 33.539 89,29% 
решено на други начин 4.024 10,71% 

 

Просечан месечни прилив по 
судији 

61,29 предмета 

просечно месечно решено по 
судији  

58,88 предмета 

просечно остало нерешено по 
судији  

45,79 предмета 

број поступајућих судија 58 
 

Структура одлука и предмета у раду у 2014. години на нивоу Суда 
 

Структура одлука: у броју од 37.563 укупно решених предмета у 
Прекршајном апелационог суду структура одлука је следећа:  
- потврђених одлука 17.746 или 47,24% 
- преиначених одлука 3.654 или 9,73% 
- укинутих одлука 12.139 или 32,32% 
- одбачених жалби 934 или 2,49% 
- застарелост у прекршајном суду 2.283 или 6,08% 
- застарелост у  Прекршајном апелационом суду 14 или 0,04%  
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- обустава из других разлога 217 или 0,58% 
- решено на други начин 576 или 1,53% 
 

Структура предмета по областима: 
У раду Прекршајног апелационог суда структура предмета по областима 
је следећа: 
- област саобраћаја укупно 16.124 предмета или 40,10 %,  
- област јавни ред и мир 3.218 предмета или 8,00 %, 
- област финансије и царина 2.252 предмета или 5,61 %, 
- област привреда 3.094 предмета или 7,70 %, 
- област јавна безбедност 879 предмета или 2,18 %, 
- област рад, радни односи и заштита на раду 724 предмета или 1,80%, 
- област здравствена и социјална заштита 437 предмета или 1,08 %  
- остале области 353 предмета или  0,88%.  
- предмети по захтевима за заштиту права за суђење у разумном року 
износи 35 или 0,09%  

- предмети по жалбама на одлуке органа управе  предмета  чини 9.879 
или 24,56%,  

- предмети по жалбама на решења о извршењу 3.149 или 7,83% 
- предмети о решавању сукоба надлежности 70 или 0,17%. 

 
Број предмета по захтевима за заштиту права на суђење  
у разумном року у Суду 
 У складу са Изменама и допунама Закона о уређењу судова, Пре-
кршајни апелациони суд је почев од 01.07.2014. године поступао по захте-
вима за заштиту права на суђење у разумном року као непосредно виши 
суд за све прекршајне судове у Републици Србији.  
 Изменама и допунама Годишњег распореда послова за 2014. годи-
ну формирано је Одељење за поступање по захтевима за заштиту права на 
суђење у разумном року које чини 12 судија и то по троје судија у седи-
шту и одељењима Суда, који у овом поступку поступају као судије поје-
динци. 
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 Статистички подаци о поступању по овим предметима су следећи: 
 

 2014. година 
Укупно предмета у раду 35, од којих Р4 п 8, Р4 оп 27 
Укупно решених предмета 34 
Остало нерешених предмета 1 
Укупно усвојених захтева 15 
Укупно изјављених жалби 14 
Квалитет одлука Врховни касациони суд је до сада  

поступио по 3 жалбе од тога су 2 
одлуке потврђене а 1 укинута 

 

Број старих предмета у Суду 
 У току 2014. године у Суду је било 2.198 старих предмета по ини-
цијалном акту, док старих предмета по датуму пријема у Суд није било.  
 Због почетка примене новог Закона о прекршајима од 01.03.2014. 
године и преношења стварне надлежности за одлучивање по жалбама на 
одлуке органа управе (ПРЖУ) са прекршајних судова на Прекршајни апе-
лациони суд, дошло је до пријема великог броја старих предмета по ини-
цијалном акту у Прекршајни апелациони суд. Ради се о 1.036 предмета ко-
ји су делимично преузети од стране првостепених судова након промене 
стварне надлежности, а делимично су као стари предмети по иницијалном 
акту стизали у Суд као редован прилив. 
 Од укупног броја старих предмета по иницијалном акту 2.198 
предмета, судије Прекршајног апелационог суда су решиле 2.030 предме-
та. На крају 2014. године остало је нерешено 168 предмета по иницијал-
ном акту. Старих предмета по датуму пријем у Суд није било. 
У року предвиђеном Судским пословником биће донет Програм решава-
ња старих предмета и одмах приступити његовој реализацији. 
 

Квалитет рада Суда 
 Према обавештењу Републичког јавног тужилаштва у току 2014. 
године од стране заинтересованих странака поднето је 625 иницијатива за 
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подизање, односно подношење захтева за заштиту законитости против од-
лука Прекршајног апелационог суда. 
 Врховни касациони суд је у 2014. години поступао по 33 захтева, 
тако што је 30 захтева уважио, 2 одбио и један одбацио. 
 Квалитет одлука по ванредним правним лековима којих је било 
30, је следећи: 
- потврђено 3 одлука или 10,00 % 
- преиначених одлука 4 или 13,33% 
- укинутих одлука 22 или 73,33 % 
- делимично преиначено или укинуто 1 или 3,33% 
 Укупан квалитет рада Прекршајног апелационог суда у односу на 
број донетих одлука је 99,93%. 
 

ОЦЕНА РАДА:  
 Ради сагледавања рада Прекршајног апелационог суда за 2014. го-
дину дати су подаци за 2013. и 2014. годину, како би се извршило неоп-
ходно упоређивања резултата  рада: 
 

 2014. 2013. 
Укупан број предмета у раду 40.219 32.383 
Укупан број примљених предмета 
у раду 

31.009 39.103 

Укупан број преузетих предмета из 
претходне године 

1.116 1.374 

Укупан број решених предмета 37.563 31.266 
Укупан број нерешених предмета 2.656 1.117 
Просечан број предмета осталих у 
раду по судији 

45,79 18,93 

Просечан прилив предмета по 
судији 

61,29 47,78 

Просечно решено по судији 58,88 48,18 
Предмети решени мериторном 
одлуком 

33.539 28.146 
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Упоређивањем податка о раду Суда у 2013. и 2014. години долази 
се до следећег закључка: 

1. Укупан број предмета у раду у 2014. години био је већи у одно-
су на 2013. годину за 7.836 предмета 

2. Укупан број примљених предмета у раду је у 2014.  години је 
био већи у односу на 2013. годину за 8.094 предмета. 

3. У 2014. години је решено 93,40%, од чега мериторно 89,29%, 
просечан прилив предмета по судији је 61,29, просечан број предмета ре-
шених по судији је 58,88, а број предмета осталих у раду по судији је 
45,79, што доводи до коефицијента ажурности од 0,75. У 2014. години 
број судија је био 58. 

4. У 2013. години је решено 96,55%, од чега мериторно 90,02%, 
просечан прилив предмета по судији је 47,78, просечан број предмета ре-
шених по судији је 48,18, а број предмета осталих у раду по судији је 
18,93, што доводи до коефицијента ажурности од 0,40. У 2013. години 
број судија је био 60. 

И у 2014. години изражен је веома висок проценат решених пред-
мета у односу на број предмета у раду (93,40%), јако низак проценат за-
старелих предмета (0,04%) као и непостојање старих предмета према да-
туму пријема у Суд. За 2014. годину је карактеристичан повећан прилив 
предмета због ПРУ предмета по којима суд поступа од 01.03.2014. године. 
Повећан  прилив износи скоро једну трећину примљених предмета у 2013. 
години ( прој предмета ПРУ у 2014. години је 9.879, док је у 2013. години 
у раду Суда било 32.383 предмета). Међутим и поред овако знатно пове-
ћаног прилива, судије су радећи у мањем броју за 7 од укупно предвиђе-
ног броја судија Одлуком о броју судија у судовима који износи за Прекр-
шајни апелациони суд 64 и председник Суда, успеле да савладају прилив 
у јаком добром проценту (93,40%). 
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2. РАД СЕДИШТА ПРЕКРШАЈНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА  
Број предмета у раду, број решених  и нерешених предмета у 

2014. години у седишту Суда 
 

нерешени предмети на почетку 
извештајног перида 

444 

примљени предмети у току 2014. 
године 

16.242 

УКУПНО У РАДУ У 2014. 
ГОДИНИ 

16.686 

 

решено предмета у 2014. години 15302 91,70%, 
остало нерешено предмета у 2014. 

години 
1384 8,30%. 

 

мериторно решени предмети 13555 88,58 % 
решено на други начин 1747 11,42 % 

 

Просечан месечни прилив по судији 61,52 предмета 
просечно месечно решено по судији  57,96 предмета 
просечно остало нерешено по судији 57,66 предмета 
број поступајућих судија 24 судије 
  

Број предмета у раду у седишту суда 16.686 предмета, представља 
41,49% свих предмета у раду Прекршајног апелационог суда (40.219 пред-
мета).  

Седиште Суда надлежно је за поступање за подручја прекршајних 
судова у Београду (са одељењима Суд у Барајеву и Гроцкој), Лазаревцу, 
Обреновцу, Младеновцу (са одељењима Суда у Сопоту), Ваљеву (са оде-
љењима суда у Лајковцу, Љигу, Мионици, Осечини и Убу), Лозници (са 
одељењима Суда у Крупњу, Љубовији и Малом Зворнику), Смедереву (са 
одељењима Суда у Великој Плани и Смедеревској Паланци) Шапцу (са 
одељењима Суда у Богатићу, Владимирцима и Коцељеви) и Пожаревцу 
(са одељењима Суда у Великом Градишту, Голупцу, Жабарима, Жагуби-
ци, Кучеву, Малом Црнићу и Петровцу на Млави). 
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3. РАД ОДЕЉЕЊА ПРЕКРШАЈНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У 
КРАГУЈЕВЦУ 

 

нерешени предмети на почетку 
извештајног периода 

342 

примљени предмети у току 2014. године 8.714 
УКУПНО У РАДУ У 2014. ГОДИНИ 9.056 

 

решено предмета у 2014. години 8.344 92,14 %, 
остало нерешено предмета у 2014. 

години 
712 7,86 % 

 

мериторно решени предмети 7.479 89,63% 
решено на други начин 865 10,37% 

 

Просечан месечни прилив по судији 60,93 предмета 
просечно месечно решено по судији  58,35 предмета 
просечно остало нерешено по судији  54,76 предмета 
број поступајућих судија 13 судија 
 

 Број предмета у раду у Одељењу суда у Крагујевцу  9.056 предме-
та, представља 22,52 % свих предмета у раду Прекршајног апелационог 
суда (40.219 предмета). 
 Одељење Суда у Крагујевцу надлежно је за поступање за подручја 
прекршајних судова у Аранђеловцу (са одељењем Суда у Тополи), Гор-
њем Милановцу, Јагодини (са одељењима Суда у Деспотовцу, Свилајнцу 
и Ћуприји), Крагујевцу (са одељењима Суда у Баточини, Книћу и Рачи), 
Краљеву (са одељењем Суда у Врњачкој Бањи), Крушевцу (са одељењима 
Суда у Александровцу, Брусу, Варварину и Ћићевцу), Новом Пазару (са 
одељењем Суда у Тутину), Параћину, Пожеги (са одељењима Суда у Ари-
љу, Ивањици и Косијерићу), Пријепољу (са одељењима Суда у Новој Ва-
роши и Прибоју), Рашки, Сјеници, Трстенику, Ужицу (са одељењима Су-
да у Бајиној Башти и Чајетини) и Чачку (са одељењем Суда у Гучи).  
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4. РАД ОДЕЉЕЊА ПРЕКРШАЈНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ 
 

нерешени предмети на почетку 
извештајног периода 

264 
 

примљени предмети у току 2014. 
године 

6500 

УКУПНО У РАДУ У 2014. 
ГОДИНИ 

6764 

 

решено предмета у 2014. години 6.362 94,06 % 
остало нерешено предмета у 2014. 

години 
402 5,94% 

 

мериторно решени предмети 5.710 89,75 %, 
решено на други начин 652 10,25 % 

 

Просечан месечни прилив по судији 65,66 предмета 
просечно месечно решено по судији  64,26 предмета 
просечно остало нерешено по судији 44,66 предмета 
број поступајућих судија 9 судија 
 

 Број предмета у раду у Одељењу суда у Нишу 6.764 предмет, 
представља  16,82% свих предмета у раду Прекршајног апелационог суда 
(40.219 предмета).  
 Одлуком  председника Прекршајног апелационог суда I Су.бр. 
2/14-343 од 12.5.2014. године све судије Прекршајног апелационог суда, 
из седишта Суда, Одељења суда у Крагујевцу и Одељења суда у Новом 
Саду привремено су распоређене за временски период од 15.5.2014. до 
15.07.2014. године у Одељење суда у Нишу, у циљу постизања равномер-
не оптерећености судија Прекршајног апелационог суда. Након анализе 
шестомесечног извештаја о раду, а ради постизања равномерне оптереће-
ности свих судија овог Суда, председник Прекршајног апелационог суда  
Одлуком  I Су.бр. 2/14-685 од 29.8.2014. године све судије Прекршајног 
апелационог суда, из седишта Суда и Одељења суда у Новом Саду при-
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времено су биле распоређене за период од 01.9.2014. до 31.10.2014. годи-
не у Одељење суда у Нишу, што значи да је у предметима за које је надле-
жно Одељење суда у Нишу у наведеним периодима уместо 9 судија у Ни-
шу поступало 58 односно 45 судија из Прекршајног апелационог суда, 
због чега се проценат у броју примљених, решених и нерешених предмета 
на нивоу Одељења у Нишу разликује од процента примљених, решених и 
нерешених предмета судија тог истог Одељења.   
 Одељење Суда у Нишу надлежно је за поступање за подручја прекр-
шајних судова у Врању (са одељењима Суда у Бујановцу, Владичином Хану 
и Сурдулици), Зајечару (са одељењима Суда у Бољевцу, Бору, Књажевцу и 
Сокобањи), Лесковцу (са одељењима Суда у Бојнику, Власотинцу, Лебану и 
Медвеђи), Неготину (са одељењима Суда у Кладову и Мајданпеку), Нишу 
(са одељењима Суда у Алексинцу, Дољевцу, Житорађи, Мерошини, Ражњу и 
Сврљигу), Пироту (са одељењима Суда у Белој Паланци и Димитровграду), 
Прешеву и Прокупљу (са одељењима Суда у Блацу и Куршумлији). 
 

 

5. РАД ОДЕЉЕЊА ПРЕКРШАЈНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА  
У НОВОМ САДУ 

 

нерешени предмети на почетку 
извештајног периода 

66 

примљени предмети у току 2014. 
године 

7.647 

УКУПНО У РАДУ У 2014. 
ГОДИНИ 

7.713 

 

решено предмета у 2014. години 7.555 97,95 %, 
остало нерешено предмета у 2014. 

години 
158 2,05 % 

 

мериторно решени предмети 6.795 89,94% 
решено на други начин 760 10,06 % 
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Просечан месечни прилив по судији 57,93 предмета 
просечно месечно решено по судији  57,23 предмета 
просечно остало нерешено по судији 13,16 предмета 
број поступајућих судија 12 судија 
 

 Број предмета у раду у Одељењу суда у Новом Саду 7.713 
предмета, представља 19,18 % свих предмета у раду Прекршајног 
апелационог суда (40.219 предмета).  
 Одељење Суда у Новом Саду надлежно је за поступање за подруч-
ја прекршајних судова у Бачкој Паланци (са одељењима Суда у Бачу и 
Бачком Петровцу), Бечеју (са одељењима Сдуа у Жабљу, Србобрану и Те-
мерину), Вршцу (са одељењем Суда у Белој Цркви и Пландишту), Зрења-
нину (са одељењем Суда у Житишту, Новом Бечеју и Сечњу), Кикинди 
(са одељењем Суда у Новој Црњи и Новом Кнежевцу), Новом Саду (са 
одељењима Суда у Беочину, Врбасу и Тителу), Панчеву (са одељењем Су-
да у Алибунару, Ковачици, Ковину и Опову),  Руми (са одељењима Суда 
у Инђији , Иригу, Пећинцима и Старој Пазови), Сенти (са одељењима Су-
да у Ади, Кањижи и Чоки), Сомбору (са одељењима Суда у Апатину, Ку-
ли и Оџацима), Сремској Митровици (са одељењем Суда у Шиду) и Субо-
тици (са одељењима Суда у Бачкој Тополи и Малом Иђошу).  
 

6. РАД ОДЕЉЕЊА СУДСКЕ ПРАКСЕ И СЕДНИЦЕ СВИХ СУДИЈА 
 Годишњим распоредом послова Прекршајног апелационог суда за 2014. 
годину у Одељењу Судске праксе поступало је укупно 11 судија и то 5 судија из 
седишта суда и 6 судија из одељења Суда (по троје судија из сваког одељења). 
Раду Одељења помагала су три судијска помоћника из седишта Суда. 
 Све одлуке донете у Прекршајном апелационом суду и у 2014. го-
дини  пролазиле су контролу Одељења судске праксе у седишту Суда, те 
је сходно томе задржана пракса из претходног периода да у седишту Суда 
једном недељно Одељење судске праксе прегледа све одлуке урађене у 
току претходне недеље, што у просеку износи 550-600 предмета, након 
чега врше консултације у погледу спорних одлука. Такође се све прегле-
дане, односно неспорне одлуке, експедитују из седишта Суда, што у вели-
кој мери убрзава и побољшава поступак експедиције пресуда. 
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 Одељење судске праксе води општи и посебан регистар судске 
праксе ради евиденције одлука Уставног суда и Европског суда за људска 
права и одлуке Врховног касационог суда донете по ванредним правним 
средствима против одлука Прекршајног апелационог суда, односно утвр-
ђени правни ставови овог Суда. 
 Судије Одељења судске праксе овог Суда биле су у контакту и ко-
муникацији са судијама одељења судске праксе из свих прекршајних су-
дова поводом разних спорних питања. 
 У току 2014. године одржано је 7 седница свих судија на којима су 
заузети правни ставови и правна мишљења, разматрана спорна питања, 
дата мишљења о кандидатима за избор судија и разматрана остала питања 
из делокруга седнице свих судија. 

 

ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ 

У поређењу са 2013. годином резултати рада прекршајних судова у 
2014. години изгледају овако: 
 

2013.  2014. 

Укупан број предмета у раду 956.470    990.008
Укупан број примљених предмета 532.301 594.641
Укупан број нерешенихпредмета из 
претходног периода претходне године 424.169 395.367
Укупан број решених предмета 562.612 551.039
Укупан број нерешених предмета 393.858 438.969
Просечан  број  предмета  oсталих  у раду по 
судији 772,27 870,97
Просечан прилив предмета по судији 94,88          107,26
Просечно решено предмета по судији 100,29   99,39
Предмети решени мериторном одлуком 478.815 466.188
Укупан проценат укинутих одлука 27,73 23,80
Ажурност 8,14                 8,12 

 Из наведених података произлази да је у 2014. години укупно 
већи број предмета у раду у односу на 2013. годину, и то за 33.538 као 
и прилив предмета који је већи за 62.340 предмета. У 2014. години је 
решено мање предмета за 11.573, а  број судија је са 510 смањен на 
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504. Број мериторних одлука је мањи за 12.627. Број нерешених пред-
мета је у 2014. години за 28.802 мањи него у 2013. години. 
 

Резултати рада по материји 

 Од укупног броја предмета у прекршајним судовима и даље је 
највећи број предмета из области Закона о безбедности саобраћаја, а нај-
мањи из области управе. Табеларни приказ изгледа овако: 
 

 
Материја ПР и 

ПРМ 

 
Година 

Укупан 
број 

предмета

 
Укупно 
решено 

Укупно 
решено у 

процентима 

 
Мериторно 
решено 

Мериторно 
решено у 

процентима 

2013 437.877 268.676 61,36% 231.613 86,21% Саобраћај 
2014 408.291 248.900 60,96% 213.489 85,77% 

2013 152.985 79.814 52,17% 66.483 83,30% Привреда 
2014 158.218 89.479 56,55% 75.959 84,89% 

2013 90.665 52.171 57,54% 43.998 84,33% Јавни ред 
2014 84.511 51.267 60,66% 43.944 85,71% 

2013 65.516 26.840 40,97% 22.223 82,80% Финансије и 
царине 2014 57.888 21.195 36,61% 18.206 85,9% 

2013 35.192 20.629 58,62% 20.182 97,83% Јавна безбедност 
2014 35.957 22.162 61,63% 21.601 97,46% 

2013 10.004 4.510 45,08% 4.001 88,71% здравствена 
и соц. заштита 2014 10.283 3.684 35,82% 3.337 90,58% 

2013 8.537 4.040 47,32% 3.350 82,92% Радни односи 
2014 8.705 3.647 41.89% 3.301 90,51% 

2013 7.770 3.972 51,12% 3.707 93,33% Одбрана- војска 
2014 7.420 3.862 52,04% 3.707 95.98% 

2013 3.783 1.621 42,85% 1.459 90,01% Образовање 
наука култура 2014 3.882 1.998 51,46% 1.794 89,79% 

2013 2.961 1.262 42,62% 1.244 98,57%  
Управа 2014 3.351 1.880 56,1% 1.844 98,08% 
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Просечан прилив предмета по судији 
 

Највећи просечан прилив Најмањи просечан прилив 

1. Прекршајни суд у Врању 163,48 1. Прекршајни суд у Сјеници 51,55 

2. Прекршајни суд у Бечеју 145,82 2. Прекршајни суд у Прешеву 60,45 
 

3. Прекршајни суд у 
Неготину 

145,41 3. Прекршајни суд у Пожеги 72,28 

4. Прекршајни суд у Нишу 138,93 4. Прекршајни суд у Параћину 76,34 

5. Прекршајни суд у 
Београду 

131,69 5. Прекршајни суд у Зајечару 77,9 

 Наведени подаци показују да је разлика између прекршајног 
суда са највећим и најмањим приливом предмета 3,17 пута и смањена је 
у односу на 2013. годину када је износила 9,85 пута. 
 Прекршајни судови у Врању, Бечеју и Неготину имају највећи 
просечан прилив предмета по судији. 
 У поређењу са 2013. годином просечан прилив предмета је повећан у 
Прекршајном суду у Врању чак за 66,81 предмет (2013. године 96,67, а 2014. 
године 163,48), у Прекршајном суду у Горњем Милановцу  за 54,09 предмета 
(2013. године 77,02, а 2014. године 131,11 предмета), а у Прекршајном суду у 
Нишу за 46,87 предмета (2013. године 92,06, а 2014. године 138,93). 
 Прекршајни судови у Сјеници, Прешеву и Пожеги су са најмањим 
просечним приливом предмета по судији, при чему се и  у односу на 
2013. годину уочава смањење прилива и то у судовима у Сјеници за 
4,45 предмета и Прешеву  за чак 70,22 предмета, а у Прекршајном суду у 
Пожеги смањење је за 13,2 предмета. 
 У 2014. години повећан је прилив предмета у односу на претход-
ну годину у следећим судовима: 
 

2013 96,67 
Прекршајни суд  Врање 

2014 163,4888 
Повећано за 66,81 предмет 

2013 77,02 Прекршајни суд  
Г.Милановац 2014 131,11 

Повећано за 54,09  предмета 

2013 81,17 Прекршајни суд Б.Паланка 2014 128,61 Повећано за 47,44  предмета 
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 У односу на 2013. годину прилив предмета по судији највише је 
повећан у Прекршајном суду у Врању и то за 66,81 предмет, односно 
са 96,67 на 163,48 предмета у 2014. години. 
 У прекршајним судовима је у 2014. години у односу на 2013. го-
дину повећан прилив предмета по судији, осим код следећих прекршај-
них судова где је тај прилив знатно смањен. 
 

Прекршајни судови у којима је прилив знатно смањен су: 
 

2013 130,67 
Прекршајни суд у Прешеву 

2014 60,45 
Смањено за 70,22 предмета 

2013 141,45 
Прекршајни суд у Шапцу 

2014 118,95 
Смањено за 22,5 предмета 

2013 116,33 
Прекршајни суд у Пријепољу

2014 109,14 
Смањено  за 7,19  предмета 

2013 91,36 
Прекршајни суд у Трстенику

2014 85,85 
Смањено за 5,51 предмета 

2013 56,00 
Прекршајни суд у Сјеници 2014 51,55 Смањено за 4,45 предмета 

 

Просечно решено предмета по судији 
 

Највише решено по судији Најмање решено по судији 

1. Прекршајни суд у Бечеју 140,34 1. Прекршајни  суд  у 
Сјеници 48,36 

2. Прекршајни суд у Београду 133,52 2. Прекршајни суд у Пироту 62,68 

3. Прекршајни суд у Неготину 129,55 3. Прекршајни суд у 
Прешево 63,88 

4. Прекршајни суд у Сенти 127,58 4. Прекршајни суд у Рашкој 65,27 

5. Прекршајни суд у 
Смедереву 122,55 5. Прекршајни суд у Краљеву 68,38 

 

 У односу на 2013 годину највише предмета решавају судије прекр-
шајних судова у Бечеју, Београду и Неготину. Знатно је повећан број реше-
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них предмета у Прекршајном суду у Неготину где је у 2013. години просеч-
но решено  по судији 94,52 предмета, а у 2014. години просечно решено 
129,55. Најмање предмета и даље решавају судије прекршајних судова у 
Сјеници,  Пироту и Прешеву. 
 

Проценат мериторних одлука 
 

Највећи % мериторних одлука Најмањи % мериторних одлука 

1. Прекршајни  суд  у  
Лозници 

 
99,96% 1. Прекршајни суд у 

Беогаду 
 

48,69% 

2. Прекршајни суд у Новом 
Пазару 

 
99,86% 2. Прекршајни суд у 

Јагодини 
 

85,86% 

3. Прекршајни суд у Вршцу  
99,84% 3. Прекршајни суд у 

Крушевцу 
 

87,0% 

4. Прекршајни суд у Бечеју  
99,82% 4. Прекршајни суд у 

Лесковцу 
 

77,42% 

5. Прекршајни суд у 
Трстенику 

 
99,81% 5. Прекршајни суд у 

Чачку 
 

91,28% 

 Остали прекршајни судови имају проценат мериторно решених 
предмета у  распону 91,28% - 99,33%. Просечан проценат мериторно ре-
шених предмета за све прекршајне судове је 84,60%. 

 

Проценат решених предмета у односу на укупан  
број предмета у раду 

 

Највећи % решених предмета Најмањи % решених предмета 

1. Прекршајни  суд  у  
Прешеву 81,20% 1. Прекршајни суд у 

Г.Милановац 42,8% 

2. Прекршајни суд у 
Б.Паланци 72,66% 2. Прекршајни суд у 

Панчеву 44,89% 

3. Прекршајни суд у Сенти 71,19% 3. Прекршајни суд у 
Крагујевцу 47,49% 

4. Прекршајни суд у 
Зајечару 66,08% 4. Прекршајни суд у 

Врању 47,97% 

5. Прекршајни суд у 
Смедереву 65,7% 5. Прекршајни суд у 

Зрењанину 48,21% 
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 Прекршајни судови у Прешеву, Бачкој Паланци и Сенти у 2014. 
години, имају највећи проценат решених предмета у односу на укупан 
број предмета у раду, док су судови у Горњем Милановцу, Панчеву, Кра-
гујевцу и Врању у 2014. години са најмањим процентом решених предме-
та по овом показатељу. 
 

Просечно предмета остало у раду по судији 
 

Највише предмета остало  
у раду по судији 

Најмање предмета остало  
у раду по судији 

1. Прекршајни суд у Врању 1376,24 1. Прекршајни  суд  у  
Прешеву 162,67 

2. Прекршајни суд у 
Г.Милановцу 1340,75 2. Прекршајни суд у 

Сјеници 279,00 

3. Прекршајни суд у Шапцу 1328,19 3. Прекршајни суд у 
Пироту 383,33 

4. Прекршајни суд у 
Панчеву 1290,86 4. Прекршајни суд у 

Обреновцу 457,20 

5. Прекршајни суд у Новом 
Саду 1185,75 5. Прекршајни суд у 

Зајечару 471,23 
 

 Највећи број предмета осталих у раду по судији су у 2014 као и у 
2013 години имали прекршајни судови у Шапцу и Панчеву. У односу на 
2013. годину овај показатељ указује на повећање просечног броја предме-
та који су остали у раду у Прекршајном суду у Врању, са 740,88 предмета 
у 2013. години повећан је на 1376,24 предмета у 2014. години, док је у 
Прекршајном суду у Горњем Милановцу број предмета повећан са 722,40 
предмета у 2013. години на 1340,75 предмета у 2014. години и у Прекр-
шајном суду у Панчеву са 1104,14 предмета у 2013. години на 1290,86 
предмета у 2014. години. У Прекршајном суду у Врању у 2014. години је 
и повећан прилив предмета у односу на 2013. годину. 
 Судови са најмањим бројем нерешених предмета по судији у 2013. и 
у 2014. години су прекршајни судови у Сјеници,Прешеву и Пироту. Треба 
уочити да је у Прекршајним судовима у Прешеву и Сјеници и најмањи при-
лив предмета по судији, као и најмањи број решених предмета по судији. 
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Квалитет рада – проценат укинутих одлука 
 

Највећи % укинутих одлука Најмањи % укинутих одлука 

1. Прекршајни  суд  у  
Прешеву  42,27% 1. Прекршајни суд у 

Панчеву 11,84% 

2. Прекршајни суд у 
Неготину 39,83% 2. Прекршајни суд у 

Младеновцу 15,67% 

3. Прекршајни суд у 
Б.Паланци 36,6% 3. Прекршајни суд у 

Кикинди 16,57% 

4. Прекршајни суд у 
Пироту 36,51% 4. Прекршајни суд у 

Трстенику 16,76% 

5. Прекршајни суд у Новом 
Пазару 36,03% 5. Прекршајни суд у 

Београду 17,58% 

 Висок проценат укинутих одлука и даље има Прекршајни судови 
у Прешеву, где је проценат укинутих одлука у 2013. години износи 
58,06%, а у 2014. години тај проценат је смањен на 42,27%, док је у Пре-
кршајном суду у Пироту, у 2013. години овај проценат износио 38,36%, а 
у 2014. години тај проценат је смањен на 36,51%. Најмањи проценат уки-
нутих одлука и даље имају прекршајни судови у Младеновцу и Трстени-
ку, а убедљиво највећи проценат Прекршајни суд у Прешеву. Просечан 
проценат укинутих одлука код свих прекршајних судова је 23,80% и сма-
њен је у односу на 2013. годину за 3,93℅. 
 

Ажурност 
 

Најбољи коефицијент ажурности Најлошији коефицијент ажурности 

1. Прекршајни  суд  у  
Прешеву 2,69 1. Прекршајни суд у 

Крагујевцу 11,63 

2. Прекршајни суд у 
Б.Паланци 3,77 2. Прекршајни суд у 

Панчеву 11,47 

3. Прекршајни суд у Сенти 4,56 3. Прекршајни суд у Шапцу 11,17 

4. Прекршајни суд у 
Пироту 4,64 4. Прекршајни суд у 

Зрењанину 10,93 

5. Прекршајни суд у 
Сјеници 5,41 5. Прекршајни суд у 

Г.Милановцу 10,23 
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 Најлошији коефицијент ажурности имају прекршајни судови у 
Крагујевцу, Панчеву, Шапцу, Зрењанину и Горњем Милановцу. Прекр-
шајни судови у Крагујевцу, Панчеву и Зрењанину имали су лоше коефи-
цијенте ажурности и у 2013. години. 
 Најбољи коефицијент ажурности у 2014. години, задржали су пре-
кршајни судови у Прешеву ,Пироту, Бачкој Паланци, Сенти и Сјеници. 
 Наведени табеларни подаци показују да су прекршајни судови у 
2014. години у односу на 2013. годину имали повећан прилив предмета, а 
самим тим и повећан укупан број предмета у раду.  Укупан број решених 
предмета у 2014. години је смањен у односу на 2013. годину. 
  Посматрано по материјама у 2014. години се у односу на 2013. го-
дину уочава већи прилив предмета у материји привреде за 5.233 предмета, 
док је у областима јавне безбедности, здравствене и социјалне заштите, 
рад и радни односи образовање и управа незнатно повећан прилив пред-
мета у односу на 2013. годину. Број предмета из области саобраћаја је 
смањен за 29.586 предмета у односу на 2013. годину, јавни ред и мир за 
6.154 предмета, финансије и царине за 7.628 предмета, док је у области 
одбрана и војска незнатно смањење предмета 
 Међутим, из табеларних прегледа уочава се и да је у односу на 2013. 
годину, број предмета осталих у раду на крају извештајног периода већи за 
10,3% (2013. године 393.858, а 2014. године 438,969 предмета), али је проценат 
укинутих одлука мањи (2013. године 27,73%, а у 2014. години 23,80%). 
 Резултати појединачних прекршајних судова се разликују у ове 
две године и по приливу и по броју решених предмета и укинутих одлука. 
 Најбоље резултате рада оствариле су судије прекршајних судова у 
Бечеју, Београду и Неготину јер су уз највећи просечан прилив предмета по 
судији решили највећи број предмета. Добре резултате су постигли и Прекр-
шајни суд у Сенти и Смедереву, а по броју решених предмета по судији. Пре-
кршајни судови у Лозници, Новом Пазару, Вршцу и Бечеју су са највећим 
процентом мериторних одлука, а прекршајни судови у Панчеву, Младенов-
цу, Кикинди, Трстенику и Београду  по ниском проценту укинутих одлука. 
 Најмањи прилив предмета у 2014. години су имали прекршајни 
судови у  Сјеници, Прешеву, Пожеги и Параћину. Може се уочити да је у 
2014. години прилив предмета смањен у 5 прекршајних судова. Највећи 
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проценат решених предмета у односу на укупан број предмета у раду има-
ју прекршајни суд у Прешеву и Бачкој Паланци.  
 Судије прекршајних судова у Врању, Горњем Милановцу, Шапцу и 
Новом Саду имају највећи број предмета у раду, при чему су прекршајни су-
дови у Бечеју и Београду судови са највећим бројем решених предмета. 
 У 2014. години Прекршајни суд у Прешеву је остварио знатно лоши-
је резултате рада у односу на 2013. годину, јер је смањен прилив предмета по 
судији који је у 2013. години износио 130,67 предмета, а у 2014. години 60,45 
предмета по судији, просечно решио по судији  63,88 предмета у 2014. годи-
ни (162,92 предмета у 2013. години), али је и проценат укинутих одлука у 
2014. години 42,27℅  у односу на 2013. годину 58,06℅, смањен. 
 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

 Зашто? 
 Да би се дала правилна и потпуна анализа стања у српском суд-
ству нису довољни само наведени статистички подаци, број нерешених и 
решених предмета и слично. Ово посебно имајући у виду промене проце-
сних закона везане за измене надлежности (део надлежности апелационих 
судова прешао је на више судове...), увођењем новог правног средства ко-
јим се штити уставом гарантовано право грађана на правну заштиту у ра-
зумном року, због чега је готово немогуће вршити упоредну анализу у од-
носу на претходни извештајни период.  
 Такође, нужно је посматрати те статистичке податке према реал-
ном времену рада судова, када су могли у пуном капацитету да врше своју 
функцију установљену Уставом и законом.  
 С тим у вези, неопходно је рећи да је од 01.01.2014. године устано-
вљена нова мрежа судова, која је у сваком случају успорила рад судова у 
јануару и фебруару 2014. године. Било је нужно образовати новоформира-
не судове, извршити миграцију предмета.  
 Такође, због одлуке Адвокатске коморе Србије најмање четири 
месеца адвокати нису учествовали у суђењу (септембар – децембар 2014. 
године и неколико дана у јуну 2014. године). 
 То су објективне околности које су онемогућавале судове да раде у 
пуном капацитету. Ове наводе потврђује чињеница да су апелациони судови 
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за 25% смањили број старих предмета, Управни суд за 52,38%, Привредни 
апелациони суд за 78,75% (предмети старији од десет година по иницијалном 
акту) и за 81,77% (предмети старији од пет година по иницијалном акту) док 
предмета старијих од две године нема, затим Прекршајни апелациони суд, с 
обзиром на измењену надлежност од 1. марта 2014. године примио је 2.198 
старих предмета од чега је решио 93%, а ради се о судовима који су били нај-
мање ''погођени'' неучествовањем адвоката у суђењу.  
 Управо то је била тенденција програма решавања старих предмета 
која није остварена због наведених објективних разлога, јер наведени ре-
зултати нису остварени у вишим и основним судовима чији је рад најви-
ше ''везан'' за учешће адвоката у суђењу.  
 Но, и поред тога у вишим судовима је проценат мериторно решених 
предмета висок – 75,60%, што је у односу на 2013. годину више за 1,40% и што 
упућује на закључак да су решавани ''стари предмети'', а у основним судовима 
број нерешених предмета је у односу на 2013. годину смањен за 3,06%, а таква 
тенденција смањења броја нерешених предмета је и код судова посебне надле-
жности што се види из већ наведених статистичких података.  
 Дакле, с обзиром на изложено, закључак је да су судови, односно 
судије у извештајном периоду добро радиле и уложиле максималан напор 
како би се смањио број заосталих нерешених предмета, посебно оних ста-
рих, у околностима у којима су радили. Повећање ажурности, ефикасан и 
квалитетан рад судова једино може повратити поверење грађана у рад су-
дова и поправити њихову перцепцију о том раду. Како би се то остварило, 
очекујем и да сви надлежни органи и институције који су одређени за но-
сиоце мера утврђених Акционим планом за спровођење Националне стра-
тегије реформе правосуђа, доследно спроведу све активности и да ћемо 
само заједничким радом постићи жељене резултате и тиме се приближити 
европским стандардима у поштовању људских права и слобода и створи-
ти пре свега независно, ефикасно, непристрасно и одговорно судство.  
 

ПРЕДСЕДНИК 
ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 

Драгомир Милојевић 
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Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречи-
шћен текст Распореда послова судија за 2015. годину.  

Пречишћен текст Распореда послова судија за 2015. годину обухвата:  
1. Распоред послова судија за 2015. годину Су I-2 49/14 од 

18.12.2014. године  
2. Измене и допуне распореда послова судија за 2015. годину Су I-2 

4/15 од 15.01.2015. године, осим одредбе о почетку примене распореда.  
 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД  
Служба председника суда 

Су I-2 5/2015  
20.01.2015. године  

Б е о г р а д  
 
 

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ 
(Пречишћен текст) 

 

I 
Судска управа 

Пословима судске управе руководи Драгомир Милојевић, пред-
седник суда.  

За заменике председника суда одређују се судије Јанко Лазаревић 
и Снежана Андрејевић.  

Председника суда замењиваће судија Јанко Лазаревић, заменик 
председника суда.  
 

II 
Судска одељења и уредник Билтена 

За председнике судских одељења одређују се, и то:  
1. У Одељењу судске праксе: Драгомир Милојевић, председник 

суда, за заменике, судије Бата Цветковић и Весна Поповић.  
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2. У Кривичном одељењу: судија Бата Цветковић, а за заменика 
судија Драгиша Ђорђевић.  

3. У Грађанском одељењу: судија Предраг Трифуновић, а за заме-
ника судија Звездана Лутовац.  

4. У Одељењу за заштиту права на суђење у разумном року: судија 
Љубица Милутиновић, а за заменика судија Невенка Важић.  

Главни и одговорни уредник Билтена судске праксе је судија Сне-
жана Андрејевић, а заменик главног и одговорног уредника, судија Брани-
слава Апостоловић.  

 

III 
Кривично одељење 

1. 
I Веће  

1. Невенка Важић, председник већа  
2. Веско Крстајић, члан већа  
3. Биљана Синановић, члан већа  
4. Милунка Цветковић, члан већа  

II Веће  
1. Јанко Лазаревић, председник већа  
2. Бата Цветковић, члан већа  
3. Горан Чавлина, члан већа  
4. Драган Аћимовић, члан већа  
5. Радослав Петровић, члан већа  
6. Драгомир Милојевић, члан већа  
 

III Веће  
1. Драгиша Ђорђевић, председник већа  
2. Зоран Таталовић, члан већа  
3. Радмила Драгичевић-Дичић, члан већа  
4. Маја Ковачевић-Томић, члан већа  
5. Соња Павловић, члан већа  
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а) Председника већа замењује први члан истог већа.  
б) У већима се решавају сви кривични предмети из надлежности 

Врховног касационог суда уколико овим распоредом није одређено да се 
решавају у посебном већу.  

в) У већима се решавају прекршајни предмети из надлежности Вр-
ховног касационог суда за прекршаје из области јавног реда и мира (01), 
саобраћаја (02) и јавне безбедности (03).  

г) попуна већа до пуног састава вршиће се према посебном распо-
реду који ће утврђивати месечно председник Кривичног одељења.  
 

2. 
 Већа за одлучивање о захтевима за заштиту законитости по-
дигнутим против одлука Врховног касационог суда и привредних су-
дова:  
I Веће  

1. Невенка Важић, председник већа  
2. Драгиша Ђорђевић, члан већа  
3. Соња Павловић, члан већа  
4. Горан Чавлина, члан већа  
5. Веско Крстајић, члан већа  

II Веће  
1. Бата Цветковић, председник већа  
2. Биљана Синановић, члан већа  
3. Радмила Драгичевић-Дичић, члан већа  
4. Зоран Таталовић, члан већа  

 Уколико су поједини чланови већа учествовали у доношењу одлу-
ке Врховног касационог суда против које је подигнут захтев за заштиту 
законитости, веће ће се формирати од чланова који нису учествовали у 
доношењу те одлуке и по распореду који одреди председник Врховног ка-
сационог суда.  
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3. 
Чланови Већа из тач. 1 и 2. могу замењивати одсутне чланове тих већа.  
 

4. 
За руководиоца евиденције судске праксе у Кривичном одељењу одређује 
се судија Веско Крстајић, а за заменика судија Зоран Таталовић.  
 

IV 
Грађанско одељење 

1. 
I Веће  

1. Весна Поповић, председник већа  
2. Лидија Ђукић, члан већа  
3. Божидар Вујичић, члан већа  

II Веће  
1. Снежана Андрејевић, председник већа  
2. Бисерка Живановић, члан већа  
3. Споменка Зарић, члан већа  

III Веће  
1. Бранко Станић, председник већа  
2. Бранислава Апостоловић, члан већа  
3. Гордана Ајншпилер-Поповић, члан већа  

 

Председник III већа и други члан већа, судија Гордана Ајншпилер-
Поповић, примаће предмете привредних спорова и предмете из опште ма-
терије грађанског права, осим радних спорова.  

Први члан већа, судија Бранислава Апостоловић, примаће предме-
те из опште грађанске материје и радних спорова, и биће председник већа 
у свим предметима опште материје грађанског права и радних спорова ко-
је прима III веће.  
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IV Веће 
1. Предраг Трифуновић, председник већа  
2. Звездана Лутовац, члан већа  
3. Јелена Боровац, члан већа  

V Веће  
1. Љубица Милутиновић, председник већа,  
2. Јасминка Станојевић, члан већа,  
3. Биљана Драгојевић, члан већа  

VI Веће  
1. Миломир Николић, председник већа,  
2. Слађана Накић-Момировић, члан већа,  
3. Марина Говедарица, члан већа  

VII Специјализовано веће за управну материју  
1. Oлга Ђуричић, председник већа  
2. Драган Скоко, члан већа  

 
2. 

Председника већа замењује први члан истог већа.  
Редовна попуна већа и већа до састава од пет судија вршиће се из-

међу I и II већа, III и IV већа, V и VI већa, a VII веће попуњаваће председ-
ници I – VI већа, по редоследу већа.  

За одлучивање о ванредним правним лековима против правносна-
жних одлука привредних судова у парничном поступку одређује се III веће.  
 

3. 
За руководиоца евиденције судске праксе у Грађанском одељењу 

одређује се судија Весна Поповић, а за заменика судија Миломир Николић.  
 

4. 
Веће за решавање сукоба надлежности између Управног суда и ви-

ших и основних судова: 
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1. Oлга Ђуричић, председник већа  
2. Звездана Лутовац, члан већа  
3. Божидар Вујичић, члан већа  
Председника већа замењује први члан већа, а чланове већа судије 

Миломир Николић и Бранко Станић.  
 

V 
Одељење за заштиту права на суђење у разумном року 

1. 
За одлучивање о првостепеној и другостепеној заштити права на 

суђење у разумном року одређују се:  
I Веће  

1. Весна Поповић, председник већа  
2. Лидија Ђукић, члан већа  
3. Божидар Вујичић, члан већа  

II Веће  
1. Снежана Андрејевић, председник већа  
2. Бисерка Живановић, члан већа  
3. Споменка Зарић, члан већа  

III Веће  
1. Бранко Станић, председник већа  
2. Бранислава Апостоловић, члан већа  
3. Гордана Ајншпилер-Поповић, члан већа  

IV Веће  
1. Предраг Трифуновић, председник већа  
2. Звездана Лутовац, члан већа  
3. Јелена Боровац, члан већа  

V Веће  
1. Љубица Милутиновић, председник већа  
2. Јасминка Станојевић, члан већа  
3. Биљана Драгојевић, члан већа  
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VI Веће  
1. Миломир Николић, председник већа,  
4. Слађана Накић-Момировић, члан већа,  
5. Марина Говедарица, члан већа.  

VII Веће  
1. Oлга Ђуричић, председник већа  
2. Драган Скоко, члан већа  

VIII Веће  
1. Невенка Важић, председник већа  
2. Веско Крстајић, члан већа  
3. Милунка Цветковић, члан већа  

IX Веће  
1. Бата Цветковић, председник већа  
2. Јанко Лазаревић, члан већа  
3. Горан Чавлина, члан већа  
4. Драган Аћимовић, члан већа  
5. Радослав Петровић, члан већа  

X Веће  
1. Драгиша Ђорђевић, председник већа  
2. Зоран Таталовић, члан већа  
3. Маја Ковачевић-Томић, члан већа  

XI Веће  
1. Радмила Драгичевић-Дичић, председник већа  
2. Биљана Синановић, члан већа  
3. Соња Павловић, члан већа  

 
2. 

I, II, IV, V и VI веће одлучиваће у предметима из грађанске материје;  
III веће одлучиваће у предметима из: привредне материје, у пред-

метима из опште грађанске материје и радних спорова; председник III ве-
ћа и други члан већа примаће предмете привредних спорова и предмете из 
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опште материје грађанског права, осим радних спорова, а први члан већа 
примаће предмете из опште грађанске материје и радних спорова и биће 
председник већа у свим предметима опште материје грађанског права и 
радних спорова које прима III веће.  

VII веће одлучиваће у предметима из управне и прекршајне мате-
рије о којој не одлучују VIII, IX, X и XI веће;  

VIII, IX, X и XI веће одлучиваће у предметима из кривичне мате-
рије и прекршајне материје за прекршаје из области јавног реда и мира 
(01), саобраћаја (02) и јавне безбедности (03).“  
 

3. 
Председника већа замењује први члан истог већа.  
Редовна попуна већа вршиће се између I и II већа, III и IV већа, V 

и VI већа, VIII и IX већа, X и XI већа, а VII веће попуњаваће председници 
I – VI већа, по редоследу већа.  
 

4. 
За руководиоца евиденције судске праксе у Одељењу за заштиту права на 
суђење у разумном року одређује се судија Весна Поповић, а за заменика 
судија Веско Крстајић.  
 

VI 
Oдељење судске праксе 

Одељење судске праксе чине:  
1. Драгомир Милојевић, председник суда и председник Одељења 

судске праксе  
2. Бата Цветковић, заменик председника Одељења судске праксе и 

председник Кривичног одељења  
3. Јанко Лазаревић, заменик председника суда  
4. Весна Поповић, заменик председника Одељења судске праксе, 

руководилац евиденције судске праксе у Грађанском одељењу и руково-
дилац евиденције судске праксе у Одељењу за заштиту права на суђење у 
разумном року  
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5. Љубица Милутиновић, председник Одељења за заштиту права 
на суђење у разумном року  

6. Предраг Трифуновић, председник Грађанског одељења  
7. Снежана Андрејевић, заменик председника суда и главни и од-

говорни уредник Билтена судске праксе  
8. Веско Крстајић, руководилац евиденције судске праксе у Кри-

вичном одељењу и заменик руководиоца евиденције судске праксе у Оде-
љењу за заштиту права на суђење у разумном року  

9. Зоран Таталовић, заменик руководиоца евиденције судске прак-
се у Кривичном одељењу  

10. Миломир Николић, заменик руководиоца евиденције судске 
праксе у Грађанском одељењу  
 

VII 
Редакцију Билтена судске праксе сачињавају главни и одговорни 

уредник, заменик главног и одговорног уредника, судије руководиоци 
евиденције судске праксе у одељењима, Јанко Лазаревић, заменик пред-
седника суда и Олга Ђуричић, председник Специјализованог већа за 
управну материју.  
 

VIII 
Судска одељења ће најмање једном у шест месеци вршити анализу 

судске праксе из своје области и оцењивати резултате рада одељења у це-
лини и појединачно судија и судијских помоћника.  

Распоред послова судија за 2015. годину, број Су I-2 5/15, приме-
њиваће се од 20.01.2015. године
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Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречи-
шћен текст Распореда послова судијских помоћника за 2015. годину.  

Пречишћен текст Распореда послова судијских помоћника за 2015. 
годину обухвата:  

1. Распоред послова судијских помоћника за 2015. годину Су I-2 
50/14 од 18.12.2014. године  

2. Одлуку о измени распореда послова судијских помоћника за 
2015. годину Су I-2 3/15 од 14.01.2015. године  

3. Одлуку о измени распореда послова судијских помоћника за 
2015. годину Су I-2 8/15 од 29.01.2015. године, осим одредбе о почетку 
примене распореда  

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД  
Служба председника суда 

Су I-2 9/2015  
04.02.2015. године  

Б е о г р а д  
 
 

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА  
ЗА 2015. ГОДИНУ 
(Пречишћен текст) 

I 
Одељење судске праксе 

1. Миливоје Миликић – судијски помоћник у евиденцији судске 
праксе за грађанску материју  

2. Зденка Којдић – судијски помоћник у евиденцији судске праксе 
за грађанску материју  

3. Милица Кадовић – судијски помоћник у евиденцији судске 
праксе за грађанску материју  

4. Милена Петровић – судијски помоћник у евиденцији судске 
праксе за управну материју  
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5. Зоран Поповић – судијски помоћник у евиденцији судске праксе 
за кривичну материју  

6. Гордана Маравић – судијски помоћник у евиденцији судске 
праксе за кривичну материју  

7. Пане Марјановић – в.д. секретара Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року  

 
II 

Кривично одељење 
Гордана Бурлић, секретар Кривичног одељења  
 

Одељење за припремни поступак 
1. Звездана Говедарица-Царић - судијски помоћник у Одељењу  

I Веће  
1. Мила Ристић-секретар већа  
2. Зорица Стојковић - судијски помоћник у већу  
3. Снежана Меденица – судијски помоћник у већу  
4. Снежана Лазин - судијски помоћник у већу  

II Веће  
1. Наташа Бањац – секретар већа  
2. Весна Веселиновић - судијски помоћник у већу  
3. Ивана Тркуља-Веселиновић - судијски помоћник у већу  

III Веће  
1. Драгана Вуксановић - секретар већа  
2. Татјана Миленковић - судијски помоћник у већу  
3. Олгица Козлов – судијски помоћник у већу  
4. Јелена Петковић-Милојковић - судијски помоћник у већу  
Судијски помоћници из већа учествују у раду Одељења за припремни 

поступак по распореду који сачини председник Кривичног одељења.  
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III 
Грађанско одељење 

Јасминка Бурић, секретар Грађанског одељења  
 

Одељењe за припремни поступак  
1. Мира Ђорђевић - судијски помоћник за I и VI веће  
2. Саша Чепић - судијски помоћник за III и V веће  
3. Оливера Новаковић – судијски помоћник за II веће  
4. Гордана Слијепчевић – Берберовић, судијски помоћник за IV веће  
5. Весна Карановић – судијски помоћник за VII веће  

I Веће  
1. Зорица Терзић - секретар већа  
2. Радмила Шашић - судијски помоћник у већу  
3. Мирјана Илић-Михаиловић – судијски помоћник у већу 

II Веће  
1. Мила Маричић - секретар већа  
2. Гордана Ивановић - судијски помоћник у већу  
3. Дина Дрљача-Савићевић - судијски помоћник у већу  

III Веће  
1. Драгица Лакић - секретар већа  
2. Марија Мариновић - судијски помоћник у већу  
3. Љиљана Тодоровић - судијски помоћник у већу  

IV Веће  
1. Надица Манић – секретар већа  
2. Биљана Лукић – судијски помоћник у већу  
3. Милица Милосављевић-Галовић - судијски помоћник у већу  

V Веће  
1. Драгица Алексић – секретар већа  
2. Валентина Кузмановић – судијски помоћник у већу  
3. Мирјана Поповић - судијски помоћник у већу  
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VI веће  
1. Емилија Тасић-Црвелин – секретар већа  
2. Александар Ћетковић – судијски помоћник у већу  
3. Татјана Златковић - судијски помоћник у већу  
4. Јелена Мимовић – судијски помоћник у већу  

VII Специјализовано веће за управну материју  
1. Рајка Милијаш – секретар већа  
2. Весна Мраковић – судијски помоћник у већу  

 
IV 

Одељење за заштиту права на суђење у разумном року 
Одељењe за припремни поступак 

1. Мира Ђорђевић - судијски помоћник за I и VI веће  
2. Саша Чепић - судијски помоћник за III и V веће  
3. Оливера Новаковић – судијски помоћник за II веће  
4. Гордана Слијепчевић – Берберовић, судијски помоћник за IV веће  
5. Весна Карановић – судијски помоћник за VII веће  
6. Звездана Говедарица-Царић – судијски помоћник за VIII, IX, X 

и XI веће“ 
I Веће  

1. Зорица Терзић - секретар већа  
2. Радмила Шашић – судијски помоћник у већу  
3. Мирјана Илић-Михаиловић – судијски помоћник у већу  

II Веће  
1. Мила Маричић - секретар већа  
2. Гордана Ивановић - судијски помоћник у већу  
3. Дина Дрљача-Савићевић – судијски помоћник у већу  

III Веће  
1. Драгица Лакић - секретар већа  
2. Марија Мариновић - судијски помоћник у већу  
3. Љиљана Тодоровић - судијски помоћник у већу  
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IV Веће  
1. Надица Манић – секретар већа  
2. Биљана Лукић – судијски помоћник у већу  
3. Милица Милосављевић-Галовић - судијски помоћник у већу  

V Веће  
1. Драгица Алексић – секретар већа  
2. Валентина Кузмановић – судијски помоћник у већу  
3. Mирјана Поповић - судијски помоћник у већу  

VI веће  
1. Емилија Тасић-Црвелин – секретар већа  
2. Александар Ћетковић – судијски помоћник у већу  
3. Татјана Златковић - судијски помоћник у већу  
4. Јелена Мимовић – судијски помоћник у већу  

VII Веће  
1. Рајка Милијаш – секретар већа  
2. Весна Мраковић – судијски помоћник у већу  

VIII Веће  
1. Мила Ристић-секретар већа  
2. Зорица Стојковић - судијски помоћник у већу  
3. Снежана Лазин – судијски помоћник у већу 

IX Веће  
1. Наташа Бањац – секретар већа  
2. Весна Веселиновић - судијски помоћник у већу  
3. Ивана Тркуља-Веселиновић – судијски помоћник у већу  

X Веће  
1. Драгана Вуксановић - секретар већа  
2. Татјана Миленковић - судијски помоћник у већу  
3. Јелена Петковић-Милојковић – судијски помоћник у већу  

XI Веће  
1. Олгица Козлов – секретар већа  
2. Снежана Меденица – судијски помоћник у већу.  
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V 
Послове непопуњеног положајног радног места секретара Одеље-

ња за заштиту права на суђење у разумном року обављаће Пане Марјано-
вић, в.д. секретара Одељења за заштиту права на суђење у разумном року.  

Поједине послове непопуњених извршилачких радних места у су-
ду обављају судијски помоћници:  

1. Звездана Говедарица-Царић - послове по поднетим захтевима за 
изузеће у Кривичном и Грађанском одељењу;  

2. Мила Ристић – послове анализе и праћења поступања судова по 
мерама наложеним у вршењу надзора и контроле рада судова;  

3. Оливера Новаковић - послове за редакцију Билтена;  
4. Гордана Слијепчевић-Берберовић – део послова у предметима 

Грађанског одељења уписника „Рс“.  
 

Распоред послова судијских помоћника за 2015. годину, број Су I-
2 9/2015 примењује се од 02.02.2015. године. 
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ПРАВНИ СТАВ 
 

 На рочиште из члана 38. Закона о извршењу кривичних санк-
ција („Службени гласник РС“ 55/2014) пред судијом за извршење 
кривичних санкција примењују се одредбе Законика о кривичном по-
ступку. 

Р а з л о з и 
 У кривичним прописима Републике Србије, судија за извршење 
кривичних санкција (у даљем тексту: судија за извршење) по први пут се 
наводи у Законику о кривичном поступку („Службени гласник РС“ 72/11) 
и то у члану 22. став 4. - надлежан да одлучује у поступку извршења кри-
вичних санкција и у другим случајевима предвиђеним законом; у члану 
222. - врши надзор над притвореницима; у члану 567. став 3. доставља му 
се решење о условном отпусту осуђеног те у члану 571. став 4. – одлучује 
о жалби осуђеног на решење органа за вођење казнене евиденције о непо-
стојању услова за законску рехабилитацију. 
 Потпуније одређење уследило је новим Законом о извршењу кри-
вичних санкција санкција („Службени гласник РС“ 55/2014) те су у одељ-
ку III који носи назив СУДИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ (одредбе чл. 33-42) одре-
ђени појам, надлежност и поступак пред судијом за извршење. Тако је, из-
међу осталог, предвиђено да при сваком вишем суду председник тог суда 
из реда судија одређује судију за извршење који у предметима за које је 
надлежан поступа као судија појединац; да је надлежан да штити права 
притвореника, осуђеника и лица којима је изречена нека од мера обаве-
зног лечења када се извршавају у заводу, да поступа и по притужбама 
притвореника односно захтеву за судску заштиту осуђених али и по њихо-
вим жалбама на одлуке управника завода или директора Управе те да се 
на поступак пред судијом за извршење сходно примењују одредбе ЗКП 
(ако ЗИКС-ом или другим законом није другачије одређено). 
 Из изнетог произилази да је основна функција судије за извршење 
да штити права притвореника, осуђеника и лица којима је изречена нека 
од мера обавезног лечења када се извршавају у заводу. Ову своју функци-
ју судија за извршење остварује у поступку који је прописан пре свега од-
редбама ЗИКС-а али и одредбама ЗКП јер је у одредби члана 36. став 3. 
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ЗИКС одређено да се на поступак пред судијом за извршење (што је и 
наслов изнад овог члана) сходно примењују одредбе ЗКП. Поступак се од-
вија и ван рочишта - судија за извршење омогућава осуђеном односно 
притвореном или заводу да се писменим путем изјасне о чињеницама на 
које се указује у захтеву или притужби (члан 36. став 2. ЗИКС) али се мо-
же одвијати и на рочишту пред судијом на коме ће се учесници у поступ-
ку и усмено изјаснити о чињеницама и доказима важним за доношење 
судске одлуке. Ово и још нека од правила поступка на овом рочишту су 
предвиђена у одреби члана 38. ЗИКС па је тако одређено кад се рочиште 
мора одржати (став 2), да притворено или осуђено лице може имати пуно-
моћника који ће се позвати на рочиште али и да ће се рочиште у случају 
да се уредно позвани пуномоћник не одазове позиву суда, рочиште одр-
жати у његовом одсуству (став 3), да се рочиште може одржати у суду 
или у просторијама завода (став 4) те да судија за извршење може током 
поступка саслушати у својству сведока лица запослена у заводу, друге 
осуђене, прибавити или извршити увид у документацију завода и других 
државних органа, посетити просторије завода и утврђивати чињенице на 
други начин (став 5).  
 Имајући у виду управо ову експлицитну одредбу члана 36. став 3. 
ЗКП тј. "да се на поступак пред судијом за извршење сходно примењују 
одредбе ЗКП" па тиме и на поступак на рочишту из члана 38. ЗиКС као 
делу укупног поступка пред овим судијом, те да судија за извршење не-
спорно штити права и притворених и осуђених лица са овлашћенима про-
писаним горе наведеним одредбама ЗКП, то се и позивање на ово рочи-
ште и оцена да ли је пуномоћник позван уредно или не, да се о току рочи-
шта води записник, те саслушање сведока на рочишту и извођење других 
докази и уопште правила по којим се поступа на овом рочишту врши 
управо сходном применом одговарајућих одредби ЗКП. 
 (Правни став усвојен на седници Кривичног одељења Врховног ка-
сационог суда дана 20.10.2014. године) 
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З А К Љ У Ч А К 
 

 Понављање кривичног поступка по правилима за понављање 
поступка окончаног правноснажном пресудом дозвољено је и у случа-
ју окончања кривичног поступка правноснажним мериторним реше-
њем које замењује пресуду тј. којим се коначно одлучује о самој кри-
вично-правној ствари односно о извршењу кривичног дела. 

 2. Када је у питању поступак за одузимање имовине проистекле из 
кривичног дела важно је истаћи да је Закон о одузимању имовине проис-
текле из кривичног дела („Службени гласник РС“ 32/2013) закон мешови-
тог типа који садржи организационе, материјално-правне и процесне од-
редбе и да поступак за одузимање такве имовине није кривични поступак 
већ поступак сам за себе (sui generis) а на који се према одредби члана 4. 
став 3. тог закона сходно примењују одредбе ЗКП-а ако одредбама тог За-
кона није другачије одређено. Како поступање по ванредним правним ле-
ковима није регулисано тим Законом, у складу са одредбом члана 4. став 
3. тог закона сходно се примењују одредбе ЗКП-а. 
 Пошто су у поступку за одузимање имовине проистекле из кри-
вичног дела странке јавни тужилац и власник (који нужно не мора бити 
окривљени односно код трајног одузимања имовине - осуђени) то сходна 
примена ЗКП-а на правноснажно окончани поступак трајног одузимања 
имовине, уствари значи адекватну примену ЗКП-а1.  
 Како се у кривичном поступку правноснажном пресудом коначно 
одлучује о главној ствари кривичног поступка тј. о извршењу кривичног 
дела, тако се и правноснажним решењем о трајном одузимању имовине 
проистекле из кривичног дела коначно одлучује о главној ствари тог по-
ступка тј. о захтеву овлашћеног тужиоца за трајно одузимање имовине 
проистекле из кривичног дела. Дакле, као што се правноснажном пресу-
дом у односу на окривљеног у кривичном поступку одлучује о главној 
ствари кривичног поступка тако се и правноснажним решењем о трајном 
одузимању имовине проистекле из кривичног дела у односу на власника 
имовине, коначно одлучује о главној ствари тог поступка, тј. о трајном 

                                                 
1  О сходној примени ЗКП-а на поступак одузимања имовине проистекле из кри-

вичног дела ВКС се изјаснио у својој одлуци Кзз ОК 4/2014 од 5.3.2014. године. 
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одузимању имовине проистекле из кривичног дела. То значи да оно што 
пресуда представља у кривичном поступку за окривљеног, то у поступку 
трајног одузимања имовине проистекле из кривичног дела, за власника 
представља решење о трајном одузимању имовине. Једина разлика је у то-
ме што је предмет поступка окончаног правноснажном осуђујућом пресу-
дом утврђење да је кривично дело извршено и да је окривљени крив за из-
вршено кривично дело, а у решењу о трајном одузимању имовине пред-
мет поступка је утврђење да је имовина власника проистекла из кривич-
ног дела због чега се од њега и трајно одузима. 
 Другим речима, правноснажно решење о трајном одузимању имо-
вине проистекле из кривичног дела у поступку одузимања имовине про-
истекле из кривичног дела представља по својој правној природи тзв. ме-
риторно решење које одговара правноснажној пресуди у кривичном по-
ступку. Руководећи се већ изнетим принципима израженим у кривичном 
поступку а везано за изједначеност правноснажне пресуде и правносна-
жног мериторног решења којим се мериторно окончава кривични посту-
пак а у погледу дозвољености понављања поступка нужно се намеђе за-
кључак да исти принцип треба применити и на поступак трајног одузима-
ња имовине проистекле из кривичног дела.  
 (Закључак усвојен на седници Кривичног одељења Врховног каса-
ционог суда дана 16.6.2014. године) 
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З А К Љ У Ч А К 
 

 Понављање поступка за одузимање имовине проистекле из 
кривичног дела окончаног правноснажним решењем о трајном одузи-
мању имовине проистекле из кривичног дела дозвољено је по прави-
лима за понављање кривичног поступка окончаног правноснажном 
пресудом без обзира што се форма те одлуке назива решењем а из раз-
лога што је такво правноснажно решење у поступку одузимања имо-
вине проистекле из кривичног дела, по својој правној природи изјед-
начено са правноснажном пресудом у кривичном поступку. 

 Самим тиме сходна примена одредаба ЗКП-а о понављању по-
ступка окончаног правноснажном пресудом значи да се те одредбе ЗКП-а 
примењују и на поступак трајног одузимања имовине проистекле из кри-
вичног дела окончан правноснажним решењем о трајном одузимању те 
имовине. 

 У супротном када се одредбе ЗКП-а о понављању кривичног по-
ступка окончаног правноснажном пресудом не би могле применити на по-
ступак одузимања имовине проистекле из кривичног дела окончаног 
правноснажним решењем о трајном одузимању имовине проистекле из 
кривичног дела само због тога што је форма те одлуке - решење, створила 
би се апсурдна ситуација у којој би нпр. правноснажно осуђени у кривич-
ном поступку могао исходити понављање кривичног поступка окончаног 
правноснажном пресудом због кривичног дела из члана 2. Закона о одузи-
мању имовине проистекле из кривичног дела у вези кога му је правносна-
жним решењем трајно одузета имовина проистекла из кривичног дела, па 
би у поновљеном кривичном поступку могао бити ослобођен од оптужбе, 
а потом иако је услов за трајно одузимање имовине проистекле из кривич-
ног дела постојање правноснажне осуђујуће пресуде за кривично дело из 
члана 2. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела а ко-
је више нема, не би могао само зато што понављање поступка није могуће 
за поступак окончан правноснажним решењем исходити и понављање по-
ступка за трајно одузимање имовине проистекле из кривичног дела иако 
несумњиво постоји нова чињеница и нови доказ - ослобађајућа пресуда, 
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која не само да може већ и мора довести до укидања мере трајног одузи-
мања имовине проистекле из кривичног дела. 

 (Закључак усвојен на седници Кривичног одељења Врховног 
касационог суда дана 16.6.2014. године) 
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ДОЗВОЉЕНОСТ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ 
 У ПОСТУПКУ ПО ПРИВРЕДНОМ ПРЕСТУПУ 

(члан 487. став 1. тачка 2. Законика о кривичном поступку  
-„Службени гласник РС“ 72/11 ... 45/2013  у вези члана 130. Закона  

о привредним преступима) 

 Овлашћење за подизање захтева за заштиту законитости у по-
ступку за привредни преступ припада искључиво надлежном јавном 
тужиоцу на основу одредбе члана 130. Закона о привредним преступи-
ма, па у том погледу нема сходне примене одредаба Законика о кри-
вичном поступку („Службени гласник РС“ 72/11 ... 45/2013). 

Из образложења: 

 „Бранилац окривљеног предузећа поднео је захтев за заштиту за-
конитости против правноснажне пресуде Привредног суда и Привредног 
апелационог суда, због повреде закона јер је на чињенично стање утврђе-
но у правноснажној пресуди погрешно примењен закон, све у складу са 
чланом 485. став 1. тачка 1.ЗКП. 

  Врховни касациони суд је у седници већа, испитујући дозвоље-
ност поднетог захтева за заштиту законитости, нашао да је захтев недо-
звољен.     

 Процесном одредбом члана 56. Закона о привредним преступима 
(„Службени лист СФРЈ“ 4/77, 36/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90, „Службени 
лист СРЈ“ 27/92, 24/94, 28/96, 64/2001 и „Службени гласник РС“ 
101/2005), прописано је да ако одредбама овог закона није друкчије одре-
ђено, у поступку за привредне преступе сходно ће се примењивати одред-
бе Закона о кривичном поступку, између осталих, одредбе о захтеву за за-
штиту законитости (чл. 419. до 424. „Службени гласник РС“ 58/04 ... 
76/2010). 

 Законом о привредним преступима у делу који се односи на по-
ступак по правним лековима и то на захтев за заштиту законитости као 
ванредни правни лек (глава XIII тачка 3), у члану 130. је прописано, да 
против правноснажне судске одлуке којом је повређен овај закон или про-
тив судског поступка који је претходио правноснажној судској одлуци, 
надлежни јавни тужилац може поднети захтев за заштиту законитости,  а 
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у члану 133. истог закона, да јавни тужилац захтев може подићи у року од 
6 месеци од дана када је странкама достављена одлука против које је до-
звољено подизање захтева.  

 Закоником о кривичном поступку („Службени гласник РС“ 72/11, 
101/11, 121/12, 32/13 и 45/13) који се примењује од 1.10.2013. године, про-
писано је, у члану 483. став 1, да захтев за заштиту законитости могу под-
нети Републички јавни тужилац, окривљени и његов бранилац, с тим да је 
право окривљеног и браниоца на подношење захтева  временски ограни-
чено на рок од 30 дана рачунајући од дана достављања  правноснажне 
судске одлуке окривљеном (члан 485. став 4. истог законика).   

 Из цитираних прописа произлази да је одредбама Закона о при-
вредним преступима, који се примењује у поступку за привредни преступ, 
у односу на важеће опште одредбе кривичног поступка, између осталог, 
различито одређен круг лица која су овлашћена за подношење захтева за 
заштиту законитости, због чега у поступку за привредни преступ не дола-
зи у обзир сходна примена одредбе члана 483. став 1.  Законика о кривич-
ном поступку у вези са чланом 56. Закона о привредним преступима, већ 
се у погледу овлашћења за подношење захтева за заштиту законитости 
примењује одредба члана 130. Закона о привредним преступима.   

 Како је, у смислу одредбе члана 130. Закона о привредним престу-
пима, искључиво надлежни јавни тужилац овлашћен за подношење захте-
ва за заштиту законитости против правноснажне одлуке донесене у по-
ступку за привредни преступ, то је предметни захтев за заштиту законито-
сти браниоца окривљеног предузећа недозвољен, јер је поднет од неовла-
шћеног лица у смислу цитираног  прописа. Због тога је Врховни касацио-
ни суд овај захтев одбацио, на основу члана 487. став 1. тачка 2. Законика 
о кривичном поступку“. 

 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Кзз 157/2013 од 
3.12.2013. године утврђена на седници Кривичног одељења 16.6.2014. го-
дине) 
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ИСКЉУЧЕЊЕ ПОСТОЈАЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА УВРЕДЕ 
(Члан 170. став 4. Кривичног Законика) 

 Неће постојати кривично дело увреде када је кумулативно 
остварен објективни и субјективни услов искључења постојања кри-
вичног дела из члана 170. став 4. Кривичног законика, иако постоји 
сазнање о увредљивој изјави. 

Из образложења: 

 „Пресудом Основног суда окривљени је оглашен кривим због кри-
вичног дела увреда из члана 170. став 2. у вези става 1. Кривичног закони-
ка и осуђен на новчану казну у износу од 150.000,00 динара коју је дужан 
да плати у року од 8 месеци по правноснажности пресуде у једнаким ме-
сечним ратама, а уколико окривљени не плати новчану казну у овом року 
иста ће бити замењена у казну затвора тако што ће за сваких започетих 
1.000,00 динара новчане казне бити одређен један дан казне затвора. 
 Апелациони суд у Новом Саду одбио је жалбе окривљеног и при-
ватног тужиоца, као неосноване и потврдио првостепену пресуду. 
 Против обе правноснажне пресуде Републички јавни тужилац по-
дигао је захтев за заштиту законитости због повреде кривичног закона из 
члана 369. тачка 1. ЗКП у вези члана 170. став 2. у вези става 1. КЗ и битне 
повреде одредаба кривичног поступка из члана 368. став 1. тачка 11. ЗКП, 
са предлогом да Врховни касациони суд  уважи захтев као основан, преи-
начи правноснажне пресуде против којих је захтев поднет тако што ће на 
основу члана 354. тачка 3. Законика о кривичном поступку одбити опту-
жбу према окривљеном да је извршио наведено кривично дело. 
 Основано се у захтеву за заштиту законитости указује да је прво-
степеном и другостепеном пресудом повређена одредеба члана 369. тачка 
1. Законика о кривичном поступку у вези члана 170. став 2. у вези става 1. 
Кривичног законика. 
 Наиме, када је у питању кривично дело увреда из члана 170. став 
2. у вези става 1. КЗ, које је учињено путем штампе, радија, телевизије 
или сличних средстава или на јавном скупу у ставу 4. истог члана предви-
ђено је да се неће казнити учинилац ако је излагање дато у оквиру озбиљ-
не критике у научном, књижевном или уметничком делу, у вршењу слу-
жбене дужности, новинарског позива, политичке делатности, у одбрани 
неког права или заштити оправданих интереса, ако се из начина изражава-
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ња или из других  околности види да то није учинио у намери омаловажа-
вања. 
 Дакле, одредбом става 4. члана 170. КЗ предвиђен је основ искљу-
чења постојања наведеног кривичног дела. Кривично дело увреде неће по-
стојати иако је увредљива изјава сазната од неког уколико су кумулативно 
остварени објективни и субјективни услов. Објективни услов јесте да је 
увредљива изјава дата у оквиру једне од делатности и то озбиљне критике 
у научном, књижевном или уметничком делу, у вршењу службене дужно-
сти, новинарског позива или политичке делатности и у одбрани неког 
права или заштити оправданих интереса. Субјективни услов јесте да код 
оног чија изјава објективно представља увреду неког лица, односно по-
вреду његове части, није постојала намера омаловажавања. 
 У конкретном случају изрека правноснажне пресуде не садржи све 
битне елементе кривичног дела увреде из члана 170. став 2. у вези става 1. 
Кривичног законика. Наиме, у изреци првостепене пресуде суд само утврђује 
да су у новинском чланку, чиме је остварен само објективни услов инкрими-
нације из члана 170. став 2. у вези става 1. КЗ, изнете чињенице увредљиве 
природе и да је окривљени био тога свестан, али не и то да су наведене чиње-
нице изнете у намери омаловажавања. Код недостатка овог битног - субјек-
тивног елемента кривичног дела а то је да се из начина изражавања или дру-
гих околности види да је учињено у намери омаловажавања, нема ни кривич-
ног дела увреде из члана 170. став 2. у вези става 1. КЗ.  
 Осим тога јавне личности као што је у конкретном случају приват-
ни тужилац требало би да покажу већу толеранцију према критици изне-
тој у медијима, па чак и када та критика обухвата претеривања и провока-
ције, будући да заштита части и угледа такве личности не може имати ја-
чу правну заштиту од права на слободу изражавања гарантовану чланом 
10. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. 
 Стога је Врховни касациони суд уважио захтев Републичког јав-
ног тужиоца у погледу повреде Кривичног закона из члана 369. тачка 1. 
Законика о кривичном поступку, преиначио обе правноснажне пресуде и 
на основу члана 355. тачка 1. ЗКП ослободио окривљеног од оптужбе да 
је извршио кривично дело увреде из члана 170. став 2. у вези става 1. КЗ и 
обавезао приватног тужиоца да у смислу члана 197. став 3. ЗКП накнади 
трошкове кривичног поступка, док је у преосталом делу захтев јавног ту-
жиоца одбијен као неоснован. 
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 Са изнетих разлога, а на основу члана 30. став 1. и члана 32. Зако-
на о уређењу судова („Службени гласник РС“ 116/08) и члана 24. став 7. 
ЗКП, а применом члана 425. став 1. ЗКП и члана 197. став 3. ЗКП у погле-
ду трошкова кривичног поступка Врховни касациони суд је одлучио као у 
изреци ове пресуде“. 
 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 4/2013 од 
20.2.2013. године утврђена на седници Кривичног одељења 23.12.2013. го-
дине) 

 
 

ЈЕДИНСТВЕНОСТ ПРОЦЕСНЕ РАДЊЕ  
и примена члана 23. Закона о адвокатури у вези са тарифним бројем 2.  

Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката 
 Испитивање више сведока предузето у току једног радног дана 
у континуитету представља једну процесну радњу, независно од броја 
испитаних лица и записника у којима су забележени њихови искази. 

Из образложења: 

 „Решењем Вишег суда браниоцу постављеном по службеној ду-
жности окривљеном, адвокату обрачуната је награда у назначеној висини, 
са образложењем да је бранилац, између осталих процесних радњи, у ис-
трази присуствовао испитивању већег броја сведока у току два дана, па је 
по становишту суда више процесних радњи предузето сукцесивно, а адво-
кату припада награда  за свако појединачно испитивање сведока о ком је 
сачињен посебан записник, или другим речима пун износ награде пропи-
сане Тарифним бројем 1 за сваког испитаног сведока.  
 Истоветан начин обрачуна висине трошкова на име награде адво-
кату прихватио је исти суд у другостепеном решењу.  
 Побијана решења заснивају се на погрешно заузетом становишту 
суда у погледу дефинисања процесних радњи и присуства браниоца окри-
вљеног  у кривичном поступку, па је стога погрешно протумачена и од-
редба Тарифног броја 2 у ст. 1. и 4. Тарифе о наградама и накнади тро-
шкова за рад адвоката.  

Описаним погрешним правним становиштем доведен је у нерав-
ноправан положај главни претрес као средишња фаза кривичног поступка  
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у односу према истрази и радњама које се предузимају у предистражном 
поступку. 
 Јединственост и унутрашња повезаност једне процесне радње са 
становишта присуства адвоката, у својству браниоца окривљеног огледа 
се у континуитету – непрекинутом низу предузимања одређених проце-
сних активности, у току једног дана, што би у конкретном случају значи-
ло присуство испитивању једног или више сведока, без обзира да ли су те 
процесне радње констатоване у једном или више записника. 
 Са становишта правилне примене одредаба ЗКП и посебно Тариф-
ног броја 2 ст. 1. и 4. Тарифе о наградама и накнади трошкова за рад адво-
ката, испитивање више сведока предузето у току једног радног дана у 
континуитету представља једну процесну радњу, независно од броја испи-
таних лица или од броја сачињених и посебно потписаних записника у ко-
јима су забележени  њихови искази.  
 Сачињавање засебних или збирних – јединствених записника пи-
тање је техничке, а не суштинске природе.  
 Врховни касациони суд налази да присуство постављеног браниоца 
саслушању низа сведока током истог радног дана у континуитету (16.1.2012. 
године бранилац је присуствовао саслушању пет сведока у укупном времен-
ском интервалу од 12.00 до 12.55 сати, а 9.3.2012. године бранилац је прису-
ствовао саслушању шест сведока у укупном временском интервалу од 08.00 
до 09.10 часова) представља једну јединствену процесну радњу, без обзира 
да ли је о саслушању сваког сведока сачињен појединачни записник или су 
искази сведока унети у збирни јединствени записник.  
 Код наведеног, Врховни касациони суд је нашао испитавши правно-
снажна решења у смислу члана 604. ЗКП („Службени гласник РС“ 72/11 од 28. 
септембра 2011. године), да је захтевом за заштиту законитости Републичког 
јавног тужиоца основано указано да су приликом доношења побијаних реше-
ња повређене одредбе члана 368. став 2. у вези члана 193. став 2. тачка 7. ЗКП 
и члана 371. став 3. ЗКП у вези члана 23. Закона о адвокатури и у вези са Та-
рифним бројем 2. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, 
из ког разлога су побијана решења морала бити укинута, а предмет враћен Ви-
шем суду на поновно одлучивање, као у изреци ове одлуке. 
 Врховни касациони суд није прихватио навод захтева јавног тужи-
оца у ком истиче повреду Тарифног броја 7, јер се ова повреда Тарифе о 
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наградама и накнадама трошкова за рад адвоката односи на одбрану више 
окривљених, што овде није случај. 
  Стога је Врховни касциони суд уважио захтев за заштиту закони-
тости Републичког јавног тужиоца, укинуо нижестепена правноснажна 
решења и вратио Вишем суду на поновно одлучивање, на основу члана 
492. став 1. тачка 1. Законика о кривичном поступку (''Службени гласник 
РС'' 72/11 од 28. септембра 2011. године)“. 
 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 9/2014 од 
22.1.2014. године утврђена на седници Кривичног одељења 16.6.2014. го-
дине) 

 
 

ПОВРЕДА КРИВИЧНОГ ЗАКОНА  
из члана 369. тачка 2. Законика о кривичном поступку  

(Пресуђена ствар) 
 Када су против истог окривљеног вођени и правноснажно 
окончани прекршајни и кривични поступак због истог животног до-
гађаја, али је чињенични опис кривичног дела битно различит од чи-
њеничног описа прекршаја, тада се не ради о пресуђеној ствари у 
смислу члана 6. став 1. Законика о кривичном поступку. 

Из образложења: 

 „Пресудом апелационог суда одбијена је оптужба против окри-
вљеног због кривичног дела тешке телесне повреде из члана 121. став 1. 
Кривичног законика, на основу члана 354. тачка 2. ЗКП, јер се ради о пре-
суђеној ствари у вези члана 6. ЗКП. Наиме, прекршајни поступак против 
окривљеног водио је општински орган за прекршаје на основу члана 6. 
став 3. Закона о јавном реду и миру (који је поступак обустављен), а затим 
је у кривичном поступку окривљени оглашен кривим пресудом основног 
суда због кривичног дела тешка телесна повреда из члана 121. став 1. КЗ 
при чему се ради о истом животном догађају. 
 Републички јавни тужилац подигао је захтев за заштиту законито-
сти, против правноснажне пресуде апелационог суда, између осталог због 
повреде кривичног закона из члана  369. тачка 2. ЗКП, са предлогом да 
Врховни касациони суд уважи захтев за заштиту законитости и утврди да 
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је наведеном другостепеном пресудом повређен закон у корист окривље-
ног што је оцењено као основано. 
 Према разлозима побијане другостепене пресуде, другостепени 
суд је закључио да се у конкретном случају ради о пресуђеној ствари која 
околност искључује гоњење окривљеног за наведено кривично дело. До 
закључка да је окривљени већ правноснажно осуђен за исто дело реше-
њем општинског органа за прекршаје, суд је дошао пошто је нашао да су 
чињенице које представљају прекршај из члана 6. став 3. Закона о јавном 
реду и миру (ЗЈРМ) за које је тим решењем оглашен „кривим“ и осуђен на 
новчану казну, у основи исте као чињенице које представљају кривично 
дело из члана 121. став 1. КЗ за које је такође оглашен кривим, првостепе-
ном пресудом у овом кривичном поступку. То по оцени другостепеног су-
да значи да је окривљени у прекршајном и кривичном поступку оглашен 
кривим за исте инкриминисане радње у истом временском и просторном 
оквиру и да му је, противно забрани у важећим прописима поновног суђе-
ња у истој ствари, два пута суђено и два пута је осуђен за исто дело. 
 Међутим, ови закључци другостепеног суда, према основаним на-
водима у захтеву за заштиту законитости и по налажењу Врховног каса-
ционог суда, не могу се прихватити као правилни, јер је другостепени суд, 
приликом анализирања утврђених чињеница из којих произилазе обележја 
прекршаја односно кривичног дела који су стављени на терет окривљеном 
у ранијем прекршајном односно у овом кривичном поступку, извео не-
прихватљив и погрешан закључак да се ради у основи о истим чињеница-
ма, те тако о истим инкриминисаним радњама окривљеног. 
 Иако је у оба поступка реч о истом окривљеном и о животном до-
гађају који се одиграо у истом временском и просторном оквиру, чиње-
нични опис прекршаја из члана 6. став 3. ЗЈРМ битно је различит од чиње-
ничног описа кривичног дела из члана 121. став 1. КЗ. Опис прекршаја, 
осим што не садржи све чињенице и радње окривљеног у вези наношења 
оштећеном лаких телесних повреда у пределу главе и десне руке, не обу-
хвата уопште догађај настао после почетног сукоба описаног као прекр-
шај, односно догађај и чињенице након пада оштећеног на под, па тада 
предузете радње окривљеног - ударање оштећеног по другим деловима 
тела и другим опасним средством и последице тих радњи у виду тежег по-
вређивања важног органа оштећеног (ноге), не представљају законска 
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обележја прекршаја, већ их Кривични законик квалификује као кривично 
дело тешке телесне повреде.  
 Имајући у виду, природу изостављених радњи окривљеног а затим и  
тежину последица истих, које нису ни биле познате у време покретања пре-
кршајног поступка, већ након знатно касније обављеног прегледа оштећеног 
и вештачења, по оцени Врховног касационог суда, не може се рећи да се 
опис прекршаја у  питању, у односу на који је прекршајни поступак против 
окривљеног правноснажно окончан обустављањем,  односи на потпуно исти 
догађај и на исте чињенице и радње окривљеног а у вези с тим и насталу по-
следицу у виду наношења тешке телесне повреде, што представља обележје 
кривичног дела из члана 121. став 1. КЗ, а које је било предмет оптужбе у 
овом кривичном поступку. Стога се, насупрот погрешном закључку друго-
степеног суда, у конкретном случају не ради о пресуђеној ствари и није било 
основа за доношење одбијајуће пресуде по том основу. 
 Забрана поновног суђења у истој ствари односно забрана гоњења и 
кажњавања за исто дело, која је као основно начело кривичног законодавства 
Републике Србије садржана у одредбама члана 6. ЗКП и као апсолутно и не-
повредиво право на правну сигурност гарантована Уставом Републике Срби-
је (члан 34. став 4.) и обавезујућим нормама међународног права (члан 14. 
став 7. Међународног пакта о грађанским и политичким правима; члан 4. 
Протокола 7 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних 
слобода), подразумева немогућност покретања и вођења казненог поступка 
против неког лица за дело које произилази из истих чињеница или чињеница 
које су у суштини исте као оне које су основ оптужбе за казнено дело у рани-
јем поступку против тог лица који је правноснажно окончан. 
 Из изнетих разлога, Врховни касациони суд је, на основу одредаба 
члана 30. став 1. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 
116/2008) и применом одредаба члана 425. став 2. ЗКП, одлучио као у из-
реци ове пресуде, тако што је уважио захтев за заштиту законитости и бу-
дући да је исти поднет на штету окривљеног, утврдио да је правносна-
жном пресудом апелационог суда, повређен кривични закон у корист 
окривљеног (између осталог члан 369. тачка 2. ЗКП), при том не дирајући 
у наведену правноснажну пресуду.“ 
 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз ОК 13/2013 
од 4.10.2013. године утврђена на седници Кривичног одељења 23.12.2013. 
године) 
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ПРИМЕНА ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 486. СТАВ 2. ЗАКОНИКА  
О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ КОД ОДЛУЧИВАЊА  

О ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ  

 Врховни касациони суд одбациће поднети захтев за заштиту 
законитости на основу члана 487. став 1. тачка 4. у вези члана 486. 
став 2. Законика о кривичном поступку („Службени гласник РС“, 
број 72/11 ... 45/2013), када је истакнута повреда закона истоветна по-
вреди о којој се Врховни касациони суд већ изјаснио у раније донетој 
мериторној одлуци, решавајући о питању од значаја за правилну и 
уједначену примену права. 

Из образложења: 
 „Правноснажним пресудама Вишег и Апелационог суда окривље-
ни је оглашен кривим због кривичног дела неовлашћено стављање у про-
мет опојних дрога из члана 246. став 1. Кривичног законика и осуђен на 
казну затвора у трајању од три године. 
 Бранилац окривљеног поднео је захтев за заштиту законитости 
због повреде кривичног закона из члана 485. став 1. тачка 1. ЗКП, јер дело 
за које је окривљени оптужен и правноснажно осуђен није кривично дело, 
па је на тај начин примењен закон који се није могао применити. 
 Одредбом члана 486. став 2. ЗКП прописано је да о захтеву за за-
штиту законитости који је поднет због повреде закона (члан 485. став 1. 
тачка 1.), Врховни касациони суд одлучује само ако сматра да је реч о пи-
тању од значаја за правилну или уједначену примену права. 
 Бранилац окривљеног, поднео је захтев за заштиту законитости 
због повреде кривичног закона из члана 439. став 1. тачка 2. Законика о 
кривичном поступку, која је истоветна повреди о којој се Врховни касаци-
они суд већ изјаснио у својој пресуди која пресуда је доступна лицима ко-
ја имају правни интерес. Том пресудом је Врховни касациони суд одбио 
као неоснован захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног доно-
сећи мериторну одлуку о питању од значаја за правилну примену права. 
  Наведена пресуда је од значаја и за уједначену примену права, јер 
је Врховни касациони суд, одлучујући поводом истог правног питања и 
касније донетим решењем, одбацио захтев за заштиту законитости брани-
оца окривљеног, и нашао, са аспекта правилности и уједначености приме-
не права, у смислу члана 486. став 2. ЗКП да није потребно поново одлу-
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чивати о истој повреди закона, на коју се сада у захтеву за заштиту зако-
нитости указује. 
 Са изнетих разлога, Врховни касациони суд је на основу члана 
487. став 1. тачка 4. у вези члана 486. став 2. Законика о кривичном по-
ступку одбацио захтев као у изреци решења.“ 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Кзз 69/2014 од 
5.2.2014. године утврђена на седници Кривичног одељења 16.06.2014. године) 

 
 

РЕШЕЊЕ О ТРОШКОВИМА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА 
И ПРОМЕНА ОВЛАШЋЕНОГ ТУЖИОЦА 

- члан 197. став 1. и став 3. Законика о кривичном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 58/04 - 72/09 и 76/10) 

 Када је окривљени ослобођен од оптужбе након измене правне 
квалификације кривичног дела и промене овлашћеног тужиоца, суд од-
лучује о обавези накнаде трошкова кривичног поступка сходно члану 
197. став 1. Законика о кривичном поступку („Службени гласник РС“ 
58/04 - 72/09 и 76/10) за период у ком је оптужбу заступао јавни тужилац 
и након његовог одустанка од оптужбе кривично гоњење преузео оште-
ћени као тужилац, а сходно члану 197. став 3. истог законика за период у 
ком је оптужбу оштећени заступао као приватни тужилац. 

Из образложења: 

 „Републички јавни тужилац, поднео је захтев за заштиту законито-
сти, против пресуде апелационог суда и правноснажних решења основног 
суда због повреде закона и то битне повреде одредаба кривичног поступ-
ка из члана 368. став 2. у вези члана 197. ст. 1. и 3. ЗКП са предлогом да 
Врховни касациони суд уважи захтев и делимично укине пресуду апела-
ционог суда у односу на трошкове кривичног поступка, а у целости укине 
правноснажна решења основног суда и предмет врати апелационом суду 
на поновно одлучивање. 
 Одредбом члана 604. Законика о кривичном поступку („Службени 
гласник РС“ 72/11 и 101/11), који се примењује од 1.10.2013. године (Закон о 
изменама и допунама Законика о кривичном поступку „Службени гласник 
РС“ 121/12), предвиђено је да се законитост радњи предузетих пре почетка 
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примене овог законика оцењује по одредбама Законика о кривичном поступ-
ку („Службени лист СРЈ“70/01 и 68/02 и „Службени гласник РС“58/04, 85/05 
и др. закон, 115/05, 49/07, 122/08, 20/09 – др. закон, 72/09 и 76/10). 
 Врховни касациони суд је након одржане седнице већа нашао да је 
захтев за заштиту законитости основан. Наиме, из списа предмета произи-
лази да је надлежни јавни тужилац подигао оптужницу против окривље-
ног стављајући му на терет извршење кривичног дела тешка телесна по-
вреда из члана 121. став 1. КЗ које је извршено према оштећеном, и да је 
на главном претресу од 19.9.2011. године дао изјаву да  одустаје од кри-
вичног гоњења против окривљеног за наведено кривично дело, јер је на-
шао да се у радњама окривљеног стичу битни елементи кривичног дела 
лака телесна повреда из члана 122. став 1. КЗ. Оштећени у смислу члана 
62. став 1. ЗКП, преузео је кривично гоњење против окривљеног због кри-
вичног дела тешке телесне повреде, а дана 30.11.2011. године оштећени 
као тужилац извршио је преквалификацију кривичног дела, тако да је 
окривљеном стављено на терет извршење кривичног дела лака телесна 
повреда из члана 122. став 1. КЗ. 
 Надаље, апелациони суд пресудом, на основу члана 355. тачка 1. ЗКП 
у вези члана 19. КЗ окривљеног ослободио је од оптужбе да је извршио кри-
вично дело лака телесна повреда из члана 122. став 1. Кривичног законика. 
  Према одредби члана 197. став 1. ЗКП, када се донесе пресуда ко-
јом се окривљени ослобађа од оптужбе или којом се оптужба одбија, изре-
ћи ће се у решењу односно пресуди да трошкови кривичног поступка из 
члана 193. став 2. тач. 1. до 6. ЗКП, као и нужни издаци окривљеног и ну-
жни издаци и награда браниоца, падају на терет буџетских средстава суда, 
а ставом 3. наведеног члана је прописано да приватни тужилац дужан је 
да накнади трошкове кривичног поступка из члана 193. став 2. тач. 1. до 6. 
и 8. овог законика, нужне издатке окривљеног, као и нужне издатке и на-
граду његовог браниоца, ако је поступак завршен  пресудом којом се 
окривљени ослобађа од оптужбе. 
 У конкретном случају апелациони суд пресудом одлучио је на 
основу члана 197. став 1. ЗКП да трошкови кривичног поступка падају на 
терет буџетских средстава суда, а по правноснажном решењу првостепе-
ног суда, оштећени као приватни тужилац је обавезан на накнаду тих тро-
шкова, али по налажењу Врховног касационог суда заузета становишта у 
наведеним одлукама погрешна су. 
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 Ово са разлога што је, а како то из списа предмета произилази надле-
жни јавни тужилац дана 22.1.2009. године против окривљеног подигао опту-
жницу због кривичног дела тешка телесна повреда из члана 121. став 1. Кри-
вичног законика, коју је заступао до 19.9.2011. године, када је одустао од го-
њења за наведено кривично дело, а до 30.11.2011. године ту оптужницу за-
ступао је оштећени као тужилац, то по налажењу Врховног касационог суда 
трошкови кривичног поступка за наведени период, а сходно одредби члана 
197. став 1. ЗКП падају на терет буџетских средстава суда. 
 Надаље, од 30.11.2011. године, када је оштећени као тужилац из-
вршио преквалификацију кривичног дела у кривично дело лака телесна 
повреда из члана 122. став 1. Кривичног законика, за које се гони по при-
ватној тужби и оштећени као тужилац од тада поступа искључиво као 
приватни тужилац, то трошкови кривичног поступка до окончања истог 
падају на терет приватног тужиоца, а сходно члану 197. став 3. ЗКП. 
 Налазећи, стога да је захтев за заштиту законитости Републичког 
јавног тужиоца основан, те су наведеним одлукама учињене битне повре-
де одредаба кривичног поступка из члана 368. став 2. у вези члана 197. ст. 
1. и 3. ЗКП, Врховни касациони суд је уважио захтев за заштиту законито-
сти укинуо пресуду апелационог суда у односу на трошкове кривичног 
поступка као и решења основног суда у целости и предмет вратио апела-
ционом суду на поновно одлучивање, у смислу члана 492. став 1. тачка 1. 
ЗКП („Службени гласник РС“ 72/11 и 101/11).“ 
 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 128/2013 од 
30.10.2013. године утврђена на седници Кривичног одељења 23.12.2013. 
године) 

 
 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАКНАДУ  
ТРОШКОВА ПОСТУПКА 

(Члан 262. став 2. у вези члана 224. став 3. Законика о кривичном  
поступку „Службени гласник РС“ 72 од 28. септембра 2011. године) 

 Рок у трајању од једне године за подношење захтева за накна-
ду трошкова поступка, тече од „дана у који пада догађај“ одређен за-
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коном као почетак рачуњања рока, а то је дан наступања правносна-
жности пресуде или решења које одговара пресуди. 

Из образложења: 

 „Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење ... одбачен је 
захтев окривљеног за накнаду трошкова кривичног поступка, поднет пре-
ко браниоца као неблаговремен, а затим је решењем Вишег суда у Београ-
ду, Посебно одељење одбијена као неоснована жалба браниоца окривље-
ног, изјављена против првостепеног решења. 
 Против наведених правноснажних решења бранилац окривљеног, 
поднео је захтев за заштиту законитости због повреде закона из члана 485. 
став 1. тачка 1. ЗКП, са предлогом да Врховни касациони суд укине реше-
ња и врати предмет на поновно одлучивање, или да преиначи у целини 
оспорена решења и призна право из поднетог захтева. 
 У захтеву браниоца окривљеног истакнута је повреда закона из 
члана 485. став 1. тачка 1. ЗКП, а из образложења захтева произилази да 
се односи на повреду закона  из члана 441. став 4. ЗКП,  која је прописана 
одредбом члана 485. став 4. ЗКП, као разлог за подношење захтева за за-
штиту законитости, то јест да је одлуком о трошковима кривичног по-
ступка суд неправилно применио одредбе из члана 224. ст. 1, 2. и 3. и чла-
на 262. став 2. Законика о кривичном поступку, а Врховни касациони суд 
овакве наводе оцењује неоснованим. 
 Одредбом члана 441. став 4. ЗКП прописано је да одлука о тро-
шковима кривичног поступка може се побијати ако је суд овом одлуком 
повредио законске одредбе, као и због тога што је суд погрешно изрекао 
или није изрекао одлуку о ослобађању оптуженог од дужности да у цели-
ни или делимично накнади трошкове кривичног поступка. 
 По оцени Врховног касационог суда побијаним решењима прво-
степени и другостепени суд није учинио повреду из члана 441. став 4. 
ЗКП. Ово са разлога што и по оцени Врховног касационог суда, правилан 
је закључак првостепеног и другостепеног суда да је захтев браниоца 
окривљеног за накнаду трошкова кривичног поступка неблаговремен, с 
обзиром да је поднет након истека једногодишњег рока од правноснажно-
сти пресуде. 
 У процесној ситуацији када се о трошковима поступка одлучује 
посебним решењем,  према члану 262. став 2. ЗКП подаци о висини тро-
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шкова и захтев за њихову накнаду могу се поднети најкасније у року од 
једне године од дана правноснажности пресуде или решења које одговара 
пресуди, у којима је између осталог одлучено ко ће сносити трошкове по-
ступка и колико они износе. 
 Истина је да је бранилац окривљеног опредељени захтев за накна-
ду трошкова поднео у року од једне године од када је окривљеном доста-
вљена другостепена правноснажна пресуда. 
 По ставу Врховног касационог суда рок за подношење захтева за 
накнаду трошкова кривичног поступка, у смислу члана 262. став 2. ЗКП, 
за окривљеног је почео да тече дана када је донета другостепена пресуда и 
истекао је након једне године. 
 Ово стога што се у смислу члана 224. став 1. ЗКП тај рок не може 
продужавати, а по ставу 3. члана 224. ЗКП почетак рачунања рока, алтер-
нативно је прописан као час или дан када је достављање или саопштење 
извршено, односно као дан у који пада догађај од када треба рачунати 
трајање рока. 
 Рок прописан у члану 262. став 2. ЗКП у трајању од једне године 
за подношење захтева за накнаду трошкова поступка, тече од „дана у који 
пада догађај“ одређен законом као почетак рачунања рока, а то је дан на-
ступања правноснажности пресуде или решења које одговара пресуди, а 
не од дана достављања странкама, како се то неосновано истиче у захтеву 
браниоца окривљеног. 
 Стога је дан уручења другостепене пресуде окривљеном ирелеван-
тан за рачунање поменутог рока. 
 Из изнетих разлога, налазећи да побијаним решењима није учиње-
на повреда закона на коју се указује захтевом за заштиту законитости бра-
ниоца окривљеног, Врховни касациони суд је на основу члана 491. ЗКП 
одлучио као у изреци пресуде.“ 
 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз ОК 13/2013 
од 4.10.2013. године утврђена на седници Кривичног одељења 23.12.2013. 
године) 
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САДРЖАЈ  ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ  
КОЈИ ЈЕ ПОДНЕТ ПРЕКО БРАНИОЦА ОКРИВЉЕНОГ  

члан 484. у вези члана 485. став 1. и став 4. ЗКП-а 
 У захтеву за заштиту законитости бранилац окривљеног мора 
навести разлог за подношење захтева, у смислу члана 485. став 1. тач-
ка 1. ЗКП, односно мора указати на конкретну повреду закона из чла-
на 485. став 4. ЗКП учињену у правноснажној одлуци или поступку 
који је претходио њеном доношењу.  

Из образложења: 

 „Наиме, чланом 484. ЗКП који прописује обавезан садржај захте-
ва, прописано је да се у захтеву за заштиту законитости мора навести раз-
лог, из члана 485. став 1. ЗКП, за његово подношење. 
 У вези с тим одредба члана 485. став 1. тачка 1. ЗКП је општег ка-
рактера и начелно прописује да се захтев за заштиту законитости може 
поднети ако је правноснажном одлуком или у поступку који је претходио 
њеном доношењу повређен закон. Међутим, што се тиче окривљеног ста-
вом 4. овог члана – 485. ЗКП-а, прописано је због којих повреда закона у 
првостепеном поступку и пред апелационим судом окривљени може под-
нети захтев за заштиту законитости и те повреде су таксативно наведене: 
члан 74, члан 438. став 1. тач. 1) и 4) и тач. 7) до 10) и став 2. тачка 1), чла-
на 439. тач. 1) до 3) и члан 441. став 3) и 4) ЗКП.  
 У предметном захтеву за заштиту законитости браниоца окривљеног 
Марка Вељића, повреда закона у правноснажној одлуци или поступку који 
јој је претходио, из члана 485. став 4. ЗКП, није конкретизована – описана. 
 Врховни касациони суд је приликом одлучивања о  захтеву за за-
штиту законитости браниоца окривљеног везан разлозима (члан 485. став 
1. у вези става 4. ЗКП), делом и правцем побијања који су истакнути у 
захтеву за заштиту законитости, како је то изричито прописано чланом 
489. став 1. ЗКП, што значи да суд одлучујући по захтеву за заштиту зако-
нитости, уколико разлози и повреде закона нису изричито наведени, нема 
законских овлашћења да по службеној дужности тумачи и оцењује о којој 
се повреди закона ради.“ 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Кзз 163/2013 од 
20.11.2013. године утврђена на седници Кривичног одељења 23.12.2013. 
године) 
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ЗАБРАНА СУЂЕЊА У ИСТОЈ СТВАРИ 
Члан 6. Законика о кривичном поступку  

 За оцену о пресуђеној ствари релевантна је одлука општин-
ског органа за прекршаје којом је прекршајни поступак правносна-
жно обустављен због застарелости гоњења или из другог законом про-
писаног разлога који трајно спречава вођење поступка. 

Из образложења: 

 „Пресудом апелационог суда одбијена је оптужба против окри-
вљеног због кривичног дела тешке телесне повреде из члана 121. став 1. 
Кривичног законика, на основу члана 354. тачка 2. ЗКП, јер се ради о пре-
суђеној ствари у вези члана 6. ЗКП. Наиме, прекршајни поступак против 
окривљеног водио је општински орган за прекршаје због прекршаја из 
члана 6. став 3. Закона о јавном реду и миру (који је поступак обуста-
вљен), а затим је у кривичном поступку окривљени оглашен кривим пре-
судом основног суда због кривичног дела тешка телесна повреда из члана 
121. став 1. КЗ при чему се ради о истом животном догађају. 
 Републички јавни тужилац подигао је захтев за заштиту законито-
сти, против правноснажне пресуде апелационог суда, због повреде кри-
вичног закона из члана  369. тачка 2. ЗКП и битне повреде одредаба кри-
вичног поступка из члана 368. став 1. тачка 11. ЗКП, са предлогом да Вр-
ховни касациони суд уважи захтев за заштиту законитости  и утврди да је 
наведеном другостепеном пресудом повређен закон у корист окривљеног, 
што је оцењено као основано. 
 У конкретном случају, другостепени суд констатује постојање ра-
није осуде окривљеног за исто дело, што није тачно јер означено решење 
прекршајног органа, којим је утврђена прекршајна одговорност окривље-
ног и изречена му новчана казна за прекршај из члана 6. став 3. ЗЈРМ, ни-
је постало правноснажно већ је услед наступања застарелости гоњења 
окривљеног за наведени прекршај прекршајни поступак обустављен, ре-
шењем. Стога је основан навод у захтеву за заштиту законитости да је 
констатацијом о ранијој осуди другостепени суд учинио битну повреду 
одредаба кривичног поступка из члана 368. став 1. тачка 11. ЗКП, јер су 
разлози другостепене пресуде о наведеној чињеници, коју другостепени 
суд узима као релевантну код оцене да се ради о пресуђеној ствари и на 
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основу које закључује да је окривљени „за исто дело већ правноснажно 
осуђен“, противречни са стањем у списима предмета.  
 Иако стоји повреда поступка у изнетом смислу с обзиром на дате 
разлоге другостепеног суда, Врховни касациони суд сматра да је потребно 
указати на неприхватљивост становишта изнетог у захтеву за заштиту зако-
нитости уз позивање на одредбе члана 4. Протокола 7 уз Европску конвен-
цију за заштиту људских права и основних слобода и члана 6. Конвенције, а 
у погледу врсте одлуке која представља  „пресуђену ствар“ и врсте поступ-
ка у којем се може донети таква одлука. Наиме, по ставу тужиоца, одлука о 
обустављању поступка то није, већ само одлука којом је мериторно решен 
предмет оптужбе и посебно да то није решење о обустављању прекршајног 
поступка, јер није донето од стране суда у судском поступку и да је занема-
ривање тих околности од стране другостепеног суда, разлог погрешне оце-
не да се у конкретном случају ради о пресуђеној ствари. 
 Тачно је да се у поменутим нормама међународног права као 
сметња за поновно суђење односно гоњење и кажњавање наводи само од-
лука којом је неко лице правноснажно ослобођено или осуђено за исто ка-
знено дело. Али, према цитираним одредбама ЗКП и Устава Републике 
Србије, такву сметњу једнако представља и одлука којом је правноснажно 
обустављен прекршајни или неки други казнени поступак из разлога који 
трајно спречава његово вођење односно настављање (као што је застаре-
лост гоњења), што је у погледу остваривања права на правну сигурност и 
положаја окривљеног повољније и изнад стандарда установљеног нормом 
међународног права, па по оцени Врховног касационог суда,  није супрот-
но циљевима међународне норме. Такође, уставна гаранција права на 
правну сигурност у казненом поступку не односи се искључиво на непо-
новљивост поступка за „кривично дело“ већ за свако „кажњиво дело“, па 
је за оцену о пресуђеној ствари релевантно правноснажно окончање по-
ступка пред било којим органом који по закону изриче казне, а не само 
пред судом. 
 Иако је у оба поступка реч о истом окривљеном и о животном до-
гађају који се одиграо у истом временском и просторном оквиру, чиње-
нични опис прекршаја из члана 6. став 3. ЗЈРМ битно је различит од чиње-
ничног описа кривичног дела из члана 121. став 1. КЗ. Опис прекршаја, 
осим што не садржи све чињенице и радње окривљеног у вези наношења 
оштећеном лаких телесних повреда, не обухвата уопште догађај настао 
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после почетног сукоба описаног као прекршај, па тада предузете радње 
окривљеног и последице тих радњи у виду тежег повређивања важног ор-
гана оштећеног, не представљају законска обележја прекршаја, већ их 
Кривични законик квалификује као кривично дело тешке телесне повреде.  
 Забрана поновног суђења у истој ствари односно забрана гоњења 
и кажњавања за исто дело, која је као основно начело кривичног законо-
давства Републике Србије садржана у одредбама члана 6. ЗКП и као апсо-
лутно и неповредиво право на правну сигурност гарантована Уставом Ре-
публике Србије (члан 34. став 4) и обавезујућим нормама међународног 
права (члан 14. став 7. Међународног пакта о грађанским и политичким 
правима; члан 4. Протокола 7 уз Европску конвенцију за заштиту људ-
ских права и основних слобода), подразумева немогућност покретања и 
вођења казненог поступка против неког лица за дело које произилази из 
истих чињеница или чињеница које су у суштини исте као оне које су 
основ оптужбе за казнено дело у ранијем поступку против тог лица који је 
правноснажно окончан. 
 Из изнетих разлога, Врховни касациони суд је, на основу одредаба 
члана 30. став 1. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ 
116/2008) и применом одредаба члана 425. став 2. ЗКП, одлучио као у из-
реци ове пресуде, тако што је уважио захтев за заштиту законитости и бу-
дући да је исти поднет на штету окривљеног, утврдио да је правносна-
жном пресудом апелационог суда, повређен кривични закон у корист 
окривљеног (члан 369. тачка 2. ЗКП и члан 368. став 1. тачка 11. ЗКП), 
при том не дирајући у наведену правноснажну пресуду“. 

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 110/2012 од 
26.12.2012. године утврђена на седници Кривичног одељења 23.12.2013. 
године) 
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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
 

ЗАКОНИК О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 
NE BIS IN IDEM  

 1. Питање примене правила „ne bis in idem“, предвиђеног у члану 
4. став 1. ЗКП у ситуацији када је пре кривичног поступка против 
окривљеног правноснажно окончан прекршајни, односно дисциплин-
ски поступак из истог догађаја?  

ОДГОВОР: 
У сваком конкретном случају се процењује идентичност чињенич-

ног описа прекршаја и радње извршења кривичног дела а кажњавање у 
дисциплинском поступку од стране спортских савеза не представља основ 
за примену овог начела. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 
 

ЈЕЗИК И ПИСМО У ПОСТУПКУ 

 2. Пред Основним судом у Ужицу у току је кривични поступак 
против лица које има пребивалиште у Ужицу, српске националности, 
због кривичног дела превара из члана 208. став 3. КЗ. Одбрана за ово 
кривично дело је обавезна. На главни претрес оптужени је приступио 
са ангажованим браниоцем из Пријепоља који се изјашњава као Бо-
шњак. На главном претресу бранилац је затражио да се кривични по-
ступак у овом предмету спроведе на српском језику, али да, пошто је 
он припада бошњачком народу и служи се мањинским босанским – као 
матерњим језиком, тражи да му суд омогући да се са списима предмета 
упозна на свом матерњем, мањинском, босанском језику, којим се ина-
че служи, кад год је то могуће и захтева да суд обезбеди преводиоца за 
босански језик, како би могао да учествује у поступку посредством 
преводиоца за босански који је његов матерњи језик. Бранилац се по-
зива на одредбе Устава, Законика о кривичном поступку и Закона о 
службеној употреби језика и писама. Иначе, бранилац је образовање 
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стекао у Србији, образовао се на српскохрватском језику, који му је 
био матерњи, уписан је у регистар адвоката пре него што је босански 
језик признат у Србији. Како поступити у оваквим ситуацијама, да ли 
одложити главни претрес и ангажовати преводиоца за босански језик, 
да ли упозорити браниоца да он познаје српски језик, јер му је то био 
матерњи језик, све до увођења босанског као службеног језика, да је до 
увођења босанског језика користио срспки језик као матерњи језик и у 
том случају све то констатовати на записнику и наставити главни пре-
трес или затражити од оптуженог да ангажује другог браниоца, а уко-
лико то оптужени не жели поставити му браниоца по службеној дужно-
сти, јер све ово је усмерено на одуговлачење кривичног поступка? 

ОДГОВОР: 
 Имајући у виду да је Европском конвенцијом о људским правима 
(члан 6. став 3/а) као стандард у погледу језика поступка установљено 
право да окривљени буде обавештен о оптужбама које стоје против њега 
"на језику који разуме" а не на матерњем језику (идентично решење је 
предвиђено и одредбом члана 68. став 1. тач. 1) ЗКП ) а да је у конкретном 
случају реч о учеснику поступка - браниоцу из реда адвоката који је обра-
зовање стекао на српском језику, да је дужи низ година и уписан у реги-
стар адвоката Адвокатске коморе Србије те да нема сумње да српски као 
језик поступка разуме, Кривично одељење Врховног касационог суда сма-
тра да у описаној ситуацији, није потребно превођење браниоцу са срп-
ског на босански језик а у случају да бранилац одбија учешће у поступку 
треба позвати окривљеног да себи ангажује другог браниоца или да му, 
уколико то не учини, суд постави за браниоца по службеној дужности 
адвоката који се користи језиком поступка. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 31.3.2014. године) 

 

 

ВЕЋЕ ИЗ ЧЛАНА 21. СТАВ 4. ЗКП 

 3.1. Пресудом Основног суда у Ужицу окривљени је осуђен због 
кривичног дела насиље у породици из члана 194. став 3. КЗ на казну 
затвора и изречена му је мера обавезног лечења алкохоличара. Прво-
степени суд је поступао у већу због запрећене казне за ово дело. Окри-
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вљени  се сада налази на лечењуу Специјалној затворској болници, 
која је ставила предлог да се укине мера обавезног лечења алкохоли-
чара. Да ли о овом предлогу одлучује судеће веће или пак ванпретре-
сно кривично веће истог суда? 

ОДГОВОР: 
  О предлогу за укидање ове мере одлучује ванпретресно кривично 
веће првостепеног суда с обзиром на то да након доношења првостепене 
пресуде судеће веће не може више поступати по том предмету.  

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 31.3.2014. године) 

 
 

 3.2. Ко треба да донесе одлуку за суђење у одсуству након подно-
шења оптужног предлога, а пре заказивање главног претреса, судија 
појединац који поступа у конкретном предмету или ванрасправно 
кривично веће из члана 21. став 4. ЗКП? 

ОДГОВОР: 
Све одлуке које се доносе ван претреса, па и у овој фази доноси 

веће из члана 21. став 4. ЗКП. 
(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-

ног касационог суда 27.10.2014. године) 

 

 

ПРЕНОШЕЊЕ МЕСНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

 4.1. Ко је надлежан да одлучује о преношењу надлежности основ-
них судова са територије истог вишег суда када су основни судови 
спречени или не могу да поступају у некој правној ствари? 

ОДГОВОР: 
  О преношењу месне надлежности основних судова са територије 
истог вишег суда када је надлежан суд из правних или стварних разлога 
спречен да поступа, у смислу одредбе члана 32. став 1. ЗКП, одлучиће не-
посредно виши суд, 
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будући да је одредбом члана 23. став 3. Закона о уређењу судова – којим 
је одређена стварна надлежност виших судова - предвиђено да врши и 
друге послове одређене законом“. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 20.10.2014. године) 

 
 

 4.2. У ситуацији када странка тражи делегацију суда, да ли суд 
треба да донесе решење којим се захтев странке одбацује као недозво-
љен, са поуком о праву на посебну жалбу или суд доноси решење ко-
јим се одбацује захтев странке као недозвољен са правном поуком да 
жалбу може да изјави уз жалбу на пресуду? 

ОДГОВОР: 
 Предлог за делегацију месне надлежности суда поднет од стране 
окривљеног, првостепени суд ће решењем одбацити као недозвољен, са 
поуком да њега посебна жалба није дозвољена, с тим што окривљени на 
исто може указивати у жалби коју би евентуално изјавио на пресуду. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 31.3.2014. године) 

 

 

 4.3. Има ли веће суда из члана 21. став 4. ЗКП овлашћење да оце-
њује разлоге целисходности из члана 33. ЗКП, у ситуацији када је по-
ступајући судија тог већа, у складу са чланом 34. ЗКП, затражио да се 
суд огласи месно ненадлежним и да се донесе решење да се предмет 
проследи другом суду (за који поступајући судија сматра да је то ме-
сно надлежан суд), с обзиром на то да по члану 33. ЗКП о разлозима 
целисходно рачуна води Врховни касациони суд? 

ОДГОВОР: 
 Одредбом члана 33. ЗКП одређено је да Врховни касациони суд 
може, на предлог судије за претходни поступак, судије појединаца или 
председника већа, одредити други стварно надлежан суд, ако је очигледно 
да ће се тако лакше спровести поступак или ако постоје други важни раз-
лози. Стога, у случају када се о ненадлежности одлучује на основу одред-
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би члана 34. ЗКП, веће из члана 21. став 4. ЗКП нема овлашћење да оце-
њује разлоге целисходности из члана 33. ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 

 

ОЦЕНА НАДЛЕЖНОСТИ 

 5. Да ли виши суд као првостепени, сходно одредби члана 34. 
став 1. у вези члана 385. став 1. Законика о кривичном поступку, на-
кон укидања првостепене пресуде, а пошто је у међувремену након 
доношења првостепене пресуде дошло до промене кривичног закона у 
погледу запрећене казне за кривично дело, због чега је за суђење сада 
надлежан основни суд, може да пре доношења решења да се главни 
претрес одржи (сходно члану 385. став 1. ЗКП) предлог странке да се 
виши суд огласи стварно ненадлежним, одбије као неоснован и наста-
ви суђење по том предмету? 

ОДГОВОР: 
  Уколико је након укидања првостепене пресуде дошло до измене 
кривичног закона у наведеном смислу, а поступак није отпочео, надлежан 
за поступање је нижи суд, али уколико је виши суд започео поступак на-
кон укидања пресуде, исти се неће огласити ненадлежним за поступање, 
већ ће наставити поступак и донети одлуку, имајући у виду да у смислу 
члана 385. став 1. ЗКП главни претрес почиње доношењем решења да се 
главни претрес одржи. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 20.10.2014. године) 

 

 

ИЗУЗЕЋЕ 

 6.1. Да ли председник већа у првостепеним кривичним предмети-
ма, у којима је главни претрес у току, може наставити и у истом пред-
мету довршити поступак и после 01.10.2013. године, од када се приме-
њује нови ЗКП, иако је у истом предмету раније учествовао као члан 
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већа (веће из члана 24. став 6. ЗКП који је важио до 01.10.2013. годи-
не) које је одлучивало о приговору на оптужницу? 

ОДГОВОР: 
Врховни касациони суд је још од раније заузео став у кривичном 

одељењу, да уколико је судеће веће формирано пре почетка примене но-
вог ЗКП, онда се примењују одредбе ранијег ЗКП, па и у погледу форми-
рања већа и настављају претреси у континуитету, а уколико је веће фор-
мирано после почетка примене новог ЗКП примењују се одредбе новог 
ЗКП па у кривичном поступку не може учествовати судија који је био 
члан Кв већа које је одлучивало о приговору. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 

 

 

 6.2. Да ли је судија који је одлучивао о продужењу притвора у сми-
слу одредбе члана 215. став 2. ЗКП изузет од поступања у другом сте-
пену, у истом предмету? 

ОДГОВОР: 
 Учешће судије у већу које је одлучивало о продужењу притвора у 
смислу одредбе члана 215. став 2. ЗКП, у једном или два наврата, није 
разлог да тај судија буде изузет од поступања у другом степену у истом 
предмету. Међутим, уколико је судија у одлучивању о продужењу при-
твора или у доношењу других немериторних одлука, учестоваво у више 
наврата, неопходно је, ценећи конкретне околности, утврдити да ли исто 
може изазвати сумњу у његову непристрасност у смислу одредбе члана 
37. став 2. ЗКП. У овом смислу видети и Одлуку Уставног суда РС бр. 
Уж-4461/2010 од 30.јануара 2014. године. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 31.3.2014. године) 

 

 

 6.3. Да ли мора бити изузет судија у одлучивању по жалби на пре-
суду у предмету у коме је претходно раније донео првостепену пресу-
ду која је укинута (није учествовао у доношењу пресуде која се сада-



Питања и одговори                                          

 208

побија жалбом), те да ли мора бити изузет ако је учествовао као члан 
већа, у поступку разматрања и одбијања приговора на оптужницу? 

 ОДГОВОР: 
Судија који је мериторно одлучивао о оптужби, као и судија који 

је учествовао у већу које је одлучивало по приговору на опужницу, не мо-
гу учествовати у доношењу другостепене пресуде.  

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 31.3.2014. године) 

 

 

 6.4. Члан 563. ЗКП-условни отпуст, код примене овог члана спор-
но је да ли може бити председник или члан већа судија који је посту-
пао по предмету или је водио истрагу? 

ОДГОВОР: 
Раније поступање судије у предмету представља разлог за његово 

обавезно изузеће приликом одлучивања о пуштању на условни отпуст а 
на основу одредбе члана 37. став 1. тачка 4) ЗКП. (У овом смислу и одлу-
ка Врховног касационог суда Кзз 203/10 од 26.01.2011. године.) 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 

 

 6.4. Истражни судија је издао наредбу по члану 504е раније важе-
ћег ЗКП, за примену мере надзора и снимања телефонских и других 
разговора или комуникације, а у склопу тога и наредбе за проширење 
ове мере. По окончању мере, прикупљени материјал је доставио јав-
ном тужиоцу који се изјаснио да ће материјал користити у поступку. 
Против лица према коме је издата наредба, подигнута је оптужница и 
у њој јавни тужилац предлаже да се прикупљени материјал по тој на-
редби изведе као доказ на главном претресу. Да ли у том предмету мо-
же да поступа као судија тј. као председник кривичног већа тај судија 
који је издао наведене наредбе у својству истражног судије ? 

ОДГОВОР: 
У описаној процесној ситуацији судија који је као истражни суди-

ја издао наредбу на основу члана 504е Закона о кривичном поступку 
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(„Службени лист СРЈ“ 70/01 и 60/02 и „Службени гласник РС“ 
58/04...72/09 и 76/10), не може да поступа у истом предмету као председ-
ник кривичног већа и по новом ЗКП („Службени гласник РС“ 72/2011... 
45/2013), будући да је одредбом члана 37. став 1. тачка 4) ЗКП, која одго-
вара одредби члана 40. тачка 4) ранијег ЗКП у погледу предузетих радњи 
од стране истражног судије, односно судије за претходни поступак пропи-
сано да у тој ситуацији судија мора бити изузет од судијске дужности. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 

 

 6.6. Да ли је поступање истражног судије у истрази у периоду пре 
ступања на снагу Законика о кривичном поступку од 1.10.2013. годи-
не разлог за изузеће од поступања истог као судећег судије – председ-
ника већа у првом степену, после ступања на снагу новог ЗКП? 

ОДГОВОР: 
 Поступање истражног судије у истрази у периоду пре 1.10.2013. 
године је разлог за његово изузеће од суђења у првом степену и након 
ступања на снагу новог ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

ОШТЕЋЕНИ И ОШТЕЋЕНИ КАО ТУЖИЛАЦ 

 7.1. Да ли оштећени као тужилац, који је то своје својство стекао 
по одредбама раније важећег Законика о кривичном поступку, треба 
да задржи то својство и након ступања на снагу новог ЗКП, имајући у 
виду одредбе чл. 50-63. новог ЗКП и одредбу члана 604. ЗКП. (И ово 
питање су поставили сви апелациони судови).  

ОДГОВОР: 
 Уколико је оштећени до 1.10.2013. године поднео оптужницу или 
оптужни предлог као и захтев за споровођење истраге по коме је истра-
жни судија донео решење о спровођењу истраге, стекао је и задржава ста-
тус овлашћеног тужиоца а уколико по његовом захтеву за спровођење ис-
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траге истражни судија није одлучио до дана почетка примене новог ЗКП, 
тај захтев се сматра приговором вишем тужиоцу у смислу одредбе члана 
51. ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 

 

 

7.2. Оптужни предлог је поднет за време важења старог ЗКП, има 
ли по новом ЗКП овлашћеног тужиоца, с обзиром на то да према но-
вом ЗКП оштећени може да преузме гоњење од јавног тужиоца само 
када јавни тужилац по потврђивању оптужнице изјави да одустаје од 
оптужбе? 

ОДГОВОР: 
Уколико је оштећени преузео гоњење и поднео захтев за спрово-

ђење истраге по коме још није одлучено, захтев се има сматрати пригово-
ром Вишем јавном тужилаштву, а у свим другим случајевима, имајући у 
виду одредбе члана 604. сада важећег ЗКП, оштећени је стекао и задржава 
својство овлашћеног тужиоца по одредбама раније важећег ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 

 

7.3. С обзиром на одредбе члана 50. став 1. тач. 3) ЗКП да ли оште-
ћено правно лице може да заступа пуномоћник који није из реда адво-
ката (правни референт у том правном лицу)? 

ОДГОВОР: 
 Оштећеног, без обзира да ли је физичко или правно лице, у кри-
вичном поступку може да заступа пуномоћник искључиво из реда адвока-
та, а имајући у виду одредбе члана 50. став 1. тач. 3) ЗКП с тим што се 
истовремено пред судом, на главном претресу, може појавити и законски 
заступник тог правног лица. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 31.3.2014. године) 
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 7.4. Како поступити у ситуацији када је поднет захтев за спровође-
ње истраге пре ступања на снагу новог ЗКП, а није донето решење о 
спровођењу истраге, а изјављено је неслагање истражног судије на-
кон ступања на снагу новог ЗКП, да ли донети решење од стране Кв 
већа да нема места спровођењу истраге или списе предмета доставити 
Вишем јавном тужиоцу на одлуку, третирајући супсидијарни захтев 
за спровођење истраге као приговор? 

ОДГОВОР: 
У датој процесној ситуацији није било места за одлучивање од 

стране истражног судије након 1.10.2013. године па се поднети захтев за 
спровођење истраге поднет од супсидијарног тужиоца има сматрати при-
говором у смислу одредаба члана 51. новог ЗКП о коме ће одлучити виши 
јавни тужилац. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 31.3.2014. године) 

 

 

 7.5. Како поступити у ситуацији када је у време важења ранијег 
ЗКП поднета приватна тужба због кривичног дела увреде из члана 
170. КЗ, па противтужилац након протека рока од три месеца од са-
знања за кривично дело и учиниоца, у време важења новог ЗКП под-
несе, због истог догађаја, суду противтужбу, али због кривичног дела 
лака телесна повреда из члана 122. став 1. КЗ? 

ОДГОВОР: 
 Раније важећим ЗКП је била предвиђена могућност подношења 
противтужбе само код кривичног дела увреде. Нови Законик више не 
ограничава подношење противтужбе само на то дело, већ се противтужба 
може поднети и за сва друга дела која се гоне по приватној тужби и не са-
мо у року од три месеца него све до окончања поступка. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 
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БРАНИЛАЦ 

 8.1. Да ли треба прихватити за браниоца лице – адвоката са адво-
катском легитимацијом "Адвокатске коморе Републике Косово" у 
поступцима пред судовима у Врању? 

ОДГОВОР: 
 Пред судовима у Републици Србији, као бранилац је овлашћен да 
поступа само адвокат који је у складу са одредбама чл. 5, 6. и 64. Закона о 
адвокатури ("Службени гласник РС" 31/2011 и 24/2012) - уписан у именик 
адвоката неке од адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

 8.2. Како је одбрана обавезна по одредби члана 74. став 1. тач. 2) 
ЗКП тј. када се поступак води за кривично дело за које је запрећена 
казна затвора од осам година или тежа казна, а за кривично дело из 
члана 204. КЗ запрећена је казна затвора у трајању од осам година, 
поставља се питање да ли је за ово кривично дело прописана обавезна 
одбрана? 

ОДГОВОР: 
Обавезна одбрана предвиђена је за кривична дела за која се може 

изрећи казна затвора од осам година и тежа што значи и осам година, тако 
да је у поступку за ово кривично дело због ове запрећене казне обавезна 
одбрана. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 

 

 

 8.3. Након доношења решења о одређивању притвора и расписи-
вању потернице у смислу члана 212. став 4. ЗКП, да ли је потребно од-
мах поставити браниоца по службеној дужности, уколико окривљени 
раније никада није саслушан и нема браниоца, било у редовном, било 
у скраћеном поступку (имајући у виду да се доношењем решења о од-
ређивању притвора пре подношења оптужног предлога покреће кри-
вични поступак, сходно члану 7. став 1. ЗКП....)? 
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ОДГОВОР: 
Окривљеном према коме је одређен притвор и расписана потерница 

мора имати браниоца тек од тренутка проналажења и лишења слободе, јер је 
одредбом члана 74. став 1. тачка 3) ЗКП прописано да окривљени мора имати 
браниоца „ако је задржан или му је забрањено да напушта стан или је при-
творен - од лишења слободе па до правноснажности решења о укидању мере. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 

 

 8.4. Да ли је судија за претходни поступак обавезан да захтева по-
стављање браниоца по службеној дужности (уколико окривљени нема 
изабраног браниоца) када је ухапшен у смислу члана 291. ЗКП - ли-
шен слободе, саслушан пред ОЈТ без браниоца, а поднет је предлог за 
одређивање притвора, за дела за која није предвиђена обавезна од-
брана и то на саслушању у вези разлога за одређивање притвора у 
смислу члана 212. став 2. ЗКП? 

ОДГОВОР: 
У датој процесној ситуацији, у складу са одредбом члана 74. ЗКП, 

окривљени мора имати браниоца тек уколико судија за претходни поступак 
одреди притвор – и то од тог тренутка. У том случају ће му се поставити бра-
нилац по службеној дужности уколико сам не узабере себи браниоца. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 

 

 8.5. Да ли окривљеном који још увек није саслушан или је раније 
саслушан по старом ЗКП, по чијим одредбама није морао имати бра-
ниоца, а против кога је подигнута оптужница и на позив суда се није 
писмено изјаснио да ли ће сам ангажовати браниоца, с обзиром да је 
сада одбрана обавезна, у тој фази поступка-уручења и испитивања 
оптужнице треба постављати браниоца по службеној дужности? 

ОДГОВОР: 
 Одредбом члана 74. став 1. тачка 2) ЗКП, прописано је да окри-
вљени мора имати браниоца ако се поступак води због кривичног дела за 
које је прописана казна затвора од осам година или тежа казна и то од пр-
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вог саслушања па до правноснажног окончања кривичног поступка. Из 
овога произилази да уколико је обавезна одбрана предвиђена почев од пр-
вог саслушања окривљеног, утолико пре је потребно да он има браниоца и 
приликом уручења и испитивања оптужнице, с обзиром на право да под-
несе одговор на оптужницу, што надаље значи да ако окривљени није ан-
гажовао браниоца, нити се о томе изјаснио треба му поставити браниоца 
по службеној дужности. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 27.10.2014. године) 

 

 

 8.6. Да ли окривљени може дати писмену изјаву на позив суда о 
томе да ли ће сам ангажовати браниоца када је обавезна одбрана због 
висине запрећене казне или такву изјаву мора дати на записнику о 
главном претресу, као и да ли сходно напред наведеном, уколико се 
на позив суда о томе не изјасни у остављеном року, уз навођење од 
стране суда у акту којим га позива да се о томе изјасни, да ли ће се 
уколико се о наведеном не изјасни сматрати да неће ангажовати бра-
ниоца и да ће му суд поставити браниоца по службеној дужности? 

ОДГОВОР: 
Одредбама члана 75. став 1. Законика о кривичном поступку про-

писано је да браниоца може изабрати и пуномоћјем овластити окривљени 
(или његов законски заступник, брачни друг, сродник по крви у правој ли-
нији, усвојитељ, усвојеник, брат, сестра, хранитељ и лице са којим окри-
љени живи у ванбрачној или каквој другој трајној заједници живота осим 
ако се окривљени томе изричито противи). Ставом 2. истог члана пропи-
сано је да окривљени може дати браниоцу и усмено пуномоћје изјавом на 
записнику код органа поступка. Из овога проиозилази да писмена изјава 
окривљеног о томе да ће сам аганжовати браниоца не представља пуно-
моћје дато браниоцу, а што се тиче економичности и ефикасности поступ-
ка исти се не могу претпоставити законитости предузетих радњи, па уко-
лико се на позив суда окривљени не изјасни да ће ангажовати браниоца, 
суд ће поступати сходно члану 76. ЗКП и у случају обавезне одбране 
(члан 74. ЗКП), окривљеном поставити браниоца по службеној дужности. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 27.10.2014. године) 
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 8.7. У случају обавезне одбране, у ситуацији када је окривљеном 
постављен бранилац по службеној дужности од стране јавног тужио-
ца током спровођења истраге пред јавним тужилаштвом, да ли је по-
требно да суд, након подизања оптужнице по окончању истраге, окри-
вљеном постави браниоца по службеној дужности, по редоследу са 
списка адвоката, који је достављен од стране надлежне адвокатске 
коморе, или ће суд прихватити постављеног браниоца од стране јав-
ног тужиоца, који ће наставити са одбраном и на главном претресу, 
односно да ли се у складу са чланом 76. став 1. ЗКП, бранилац поста-
вља за сваку фазу поступка посебно, од стране органа пред којим се 
води поступак, а посебно у случају обавезне одбране у скраћеном по-
ступку, када јавно тужилаштво не спроводи истрагу, већ предузима 
одређене доказне радње, па кривични поступак није још ни отпочео, 
да ли ће суд окривљеном поставити браниоца по службеној дужности 
када кривични поступак отпочне пред судом и поред постављеног 
браниоца по службеној дужности у фази спровођења доказних радњи 
за дела за која је обавезна одбрана? 

ОДГОВОР: 
 Уколико је окривљеном у претходној фази поступка, пре подно-
шења оптужног акта, од стране јавног тужиоца, у случају обавезне одбра-
не, постављен бранилац по службеној дужности, није потребно да суд на-
кон подношења оптужног акта поново поставља окривљеном браниоца по 
службеној дужности, јер ће одбрана од стране већ постављеног браниоца 
бити делотворнија а поступак ефикаснији. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 31.03.2014. године) 

 

 

 8.8. Да ли је окривљеном обезбеђено право на одбрану уколико је 
изнео одбрану у присуству браниоца по службеној дужности, када му 
је за браниоца по службеној дужности постављен адвокат који није на 
списку адвоката који је доставила надлежна адвокатска комора у 
смислу члана 76. став 1. ЗКП и да ли се записник о саслушању окри-
вљеног сачињен у присуству тог браниоца може користити као доказ 
у поступку? 
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 8.8. Да ли се као доказ у поступку може користити записник о са-
слушању окривљеног који је сачињен у присуству браниоца окри-
вљеног по службеној дужности, када му је за браниоца постављен 
адвокат који није уписан у надлежну адвокатску комору, већ у неку 
другу подручну комору? 

ОДГОВОР: 
 У описаним ситуацијама окривљеном је обезбеђено право на од-
брану уколико је одбрану изнео у присуству браниоца из редова адвоката, 
а записник о његовом саслушању није незаконит и може се користити као 
доказ у поступку. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 

 

 8.9. Уколико окривљени у кривичном поступку истовремено има 
више бранилаца и то до пет, да ли, уколико буде донета ослобађајућа 
или одбијајућа пресуда, или се обустави кривични поступак, окри-
вљени има право да тражи накнаду трошкова за сваког браниоца у 
пуном износу, за сваку предузету радњу (коју су вршили истовремено 
свих пет бранилаца)? 

ОДГОВОР: 
 Иако је одредбом члана 78. став 3. ЗКП прописано да окривљени 
може имати највише пет бранилаца, одбрана је обезбеђена и када у по-
ступку учествује само један те иако је воља окривљеног да он ангажује 
више бранилаца, суд није у обавези да му накнади трошкове које је имао у 
погледу ангажовања свих пет него ће му надокнадити трошкове одбране 
само за једног браниоца. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 31.3.2014. године) 

 

 

 8.10. Да ли има потребе за поступањем сходно члану 81. став 2. ЗКП 
(за позивање окривљеног и браниоца у року од 24 часа) и у случају раз-
решења браниоца по службеној дужности у ситуацији када окривљени 
узме другог браниоца (у смислу члана 80. став 2. тачка 1. ЗКП)? 
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ОДГОВОР: 
 У случају разрешења браниоца по службеној дужности и браниоца 
и окривљеног треба у сваком случају позвати и омогућити им да се о раз-
решењу изјасне. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 

 

 

ДОКАЗНЕ РАДЊЕ 

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА 

 9. Одредбом члана 98. став 2. ЗКП прописано је да се после општих 
питања, сведок позива да изнесе све што му је у предмету познато. Да ли 
ће странка која је предложила сведока позвати истог да изнесе све што 
му је у предмету познато или ће то учинити председник већа? 

ОДГОВОР: 
 Главним претресом руководи председник већа у смислу одредби 
члана 367. ЗКП, те је овлашћен да одлучује о редоследу извођење доказа, 
па и да позове сведоке да изнесу све што им је у предмету познато (члан 
98. став 2. ЗКП).  

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 

 

ВЕШТАЧЕЊЕ 

 10.1. Да ли може да се користи као доказ налаз и мишљење судског 
вештака, који је решењем министра правде разрешен дужности суд-
ског вештака, ако су налаз и мишљење дати пре разрешења, као и да 
ли судски вештак који је свој налаз и мишљење дао пре правносна-
жности решења о разрешењу може о налазу да буде испитан након до-
ношења правноснажног решења о разрешењу? 

ОДГОВОР: 
 Имајући у виду и одредбу члана 114. став 3. ЗКП, налаз и мишље-
ње судског вештака који је поднет пре правноснажности решења о разре-
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шењу може се у поступку користити као доказ и овај вештак се у поступ-
ку може испитати на главном претресу уколико разрешење вештака од ду-
жности судског вештака није из разлога у вези са конкретним предметом. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 31.3.2014. године) 

 

 

 10.2. Како да поступи суд уколико јавни тужилац користећи се пра-
вима из претходног поступка између два главна претреса изда наред-
бу за вештачење? 

ОДГОВОР: 
У овој процесној ситуацији, суд је орган поступка који у смислу 

одредбе члана 117. ЗКП одређује вештачење, а тужилац може само дати 
предлог, али не и изводити доказе, јер је сада странка у поступку. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 

 

 

СТРУЧНИ САВЕТНИК 

 11. До које фазе у поступку може бити ангажован стручни савет-
ник? 

ОДГОВОР: 
  Стручни саветник у поступку може бити ангажован све до оконча-
ња главног претреса. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 20.10.2014. године) 

 

 

ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМАЊЕ ПРЕДМЕТА 

 12. Ко одлучује о враћању привремено одузетих предмета (путне 
исправе, мобилних телефона и др.) након правноснажности пресуде? 
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ОДГОВОР: 
 Решење о враћању привремено одузетих предмета, сходно одлуци 
о главној ствари, доноси суд који је судио у првом степену, а уколико је 
он то пропустио, веће из члана 21. став 4. ЗКП тог суда. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

ПРЕТРЕСАЊЕ 

 13.1. Члан 152. и члан 155. у вези са чланом 147. ЗКП – издавање на-
редбе за претрес уређаја за аутоматску обраду података (мобилни те-
лефон)- у примени ових чланова спорно је да ли мобилни телефони 
спадају уређаје за аутоматску обраду података, као и да ли судија за 
претходни поступак треба да изда наредбу за претрес или тужила-
штво треба да изда наредбу за вештачење, у случају када је истрага 
отворена наредбом тужилаштва? 

ОДГОВОР: 
Мобилни телефони се могу сматрати уређајима за аутоматску об-

раду података, у смислу члана 152. став 3. ЗКП, имајући у виду опремље-
ност мобилних телефона, могућности приступа интернету и размене меј-
лова и других електронских података а при чему се електронски записи 
могу чувати у различитим фајловима у самом телефону те по предлогу 
јавног тужиоца суд може наредити њихово претресање у смислу одредбе 
члана 155. ЗКП али истовремено, уколико се спроводи истрага, може се 
наредбом јавног тужиоца одредити вештачење мобилног телефона и ње-
говог садржаја.  

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 

 

 13.2. Да ли се рок од осам дана од дана издавања наредбе која се од-
носи на претресање у смислу члана 155. став 2. ЗКП има применити и 
код наредбе за претрес уређаја за аутоматску обраду података и опре-
ме према члану 152. став 3. ЗКП? 
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ОДГОВОР: 
Одредбом члана 155. став 3. ЗКП прописано је да ће претресање из 

става 1. овог члана започети најкасније у року од осам дана од дана изда-
вања наредбе. Одредбом члана 152. став 3. ЗКП прописано је да се претре-
сање уређаја за аутоматску обраду података и опреме на којој се чувају 
или се могу чувати електронски записи предузима на основу наредбе суда 
и по потреби уз помоћ стручног лица. Како је одредба члана 155. ЗКП па 
и става 3. одредба општег карактера то се иста односи и на претресање 
уређаја за аутоматску обраду података и опреме а уколико претресање не 
отпочне у року од осам дана, мора се прибавити нова наредба. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 27.10.2014. године) 

 

 

ПОСЕБНЕ ДОКАЗНЕ РАДЊЕ 

 14.1. Да ли је неопходно постојање наредбе тужиоца о отварању ис-
траге као предуслова да би судија за претходни поступак одобрио 
примену неке од посебних доказних радњи, односно на основу те на-
редбе према чињеничном опису и стању могао да процени да ли има 
основа за доношење одлуке о предузимању било које посебне радње 
доказивања? 

ОДГОВОР: 
 За доношење одлуке судије за претходни поступак по предлогу 
јавног тужиоца за предузимање посебних доказних радњи (одредбе чл. 
161-187. ЗКП), није неопходно да је наредбом тужиоца покренута истрага 
(посебне доказне радње могу се предузети и да би се спречило извршење 
кривичног дела - члан 161. став 2. ЗКП, односно, јавни тужилац након 
што је упознат са материјалом прикупљеним коришћењем посебних дока-
зних радњи и не мора покренути кривични поступак – члан 163. став 1. 
ЗКП) али јавни тужилац мора уз предлог дати образложење и податке на 
основу којих ће судија моћи да процени да ли су испуњени услови за њи-
хово предузимање – члан 161. ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 13.5.2014. године) 



Кривично одељење 
 

 221

 14.2. Код примене одредбе члана 178. и члана 179. ЗКП који се одно-
се на рачунарско претраживање података спорно је ко издаје наредбу 
на основу тих прописа, када јавни тужилац преко ове мере, као посеб-
не доказне радње, тражи да се преко рачунарског претраживања по-
датака прибаве подаци о телефонским комуникацијама и коришћење 
базних станица и њихово аутоматско упоређење са неким бројем те-
лефона, односно да ли се кроз ову доказну радњу могу тражити теле-
фонске комуникације и базне станице? 

ОДГОВОР: 
Тужилац не може сам да прибавља податке у вези евиденције те-

лефонске комуникације и коришћења базних станица ни рачунарско пре-
траживање већ само да образложено предложи суду издавање наредбе у 
смислу одредбе чл. 178. и 179. ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 

 

МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСУСТВА ОКРИВЉЕНОГ  
И ЗА НЕСМЕТАНО ВОЂЕЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА 

 15.1. Да ли судија за претходни поступак може након саслушања 
окривљеног у смислу члана 212. став 2. ЗКП, уколико ОЈТ није при-
сутан и нема његовог предлога, уместо притвора који је предложен, 
изрећи неку од законом предвиђених мера за обезбеђење присуства уз 
одбијање предлога за притвор? 

ОДГОВОР: 
Судија за претходни поступак може након саслушања окривље-

ног, уколико ОЈТ није присутан и нема његовог предлога, у складу са 
овлашћењима из члана 189. став 1. ЗКП, уместо притвора који је предло-
жен, изрећи и неку од блажих мера за обезбеђење присуства окривљеног 
уколико су испуњени законски услови за њено одређивање.  

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 
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 15.2. Да ли је обавезно саслушање осумњиченог од стране судије за 
претходни поступак, који је задржан по решењу тужиоца на 48 сати 
ако тужилац по саслушању предложи одређивање неке од мера за 
обезбеђивање присуства (на пример забрана напуштања боравишта)? 

ОДГОВОР: 
 Иако Закоником о кривичном поступку то није изричито одређе-
но, имајући у виду чињеницу да је и забрана напуштања стана облик ли-
шења слободе, у датој процесној ситуацији неопходно је да се окривљени 
претходно саслуша. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

 15.3. Када је у питању мера забране напуштања стана, да ли кон-
тролу те мере, после подигнуте оптужнице врши само „Кв“ веће (како 
је то наведено у одредбама које регулишу ову меру), или то може чи-
нити председник већа ? 

ОДГОВОР: 
 Сходно одредбама члана 209. став 2. ЗКП, контролу мере забране 
напуштања стана после подигнуте оптужнице врши искључиво веће. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 16.4.2014. године) 

 

 

 15.4. Ко је функционално надлежан за одлучивање о јемству у сми-
слу одредбе члана 205. став 1. ЗКП, у фази од подизања оптужнице до 
њеног потврђивања? 

ОДГОВОР: 
 За одлучивање о јемству на основу члана 205. став 1. ЗКП, у фази 
од подизања оптужнице па до њеног потврђивања, надлежан је председ-
ник већа из члана 21. став 4. ЗКП или то веће уколико је у заседању (одлу-
чује о притвору и сл). 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 
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 15.5. На који новчани износ треба да гласи решење о враћању поло-
женог јемства у девизним средствима плаћања? 

ОДГОВОР: 
 Положени новчани износ се враћа по укидању решења о јемству 
или по правноснажном окончању кривичног поступка, у смислу члана 
207. став 2. ЗКП, што значи у важећој валути у којој је тај износ готовог 
новца положен, а то даље значи да је у неким случајевима, уколико је ва-
лута у којој је положено јемство престала да постоји, потребно у складу 
са важећим прописом, извршити конверзију, датих новчаних средстава у 
средства у важећој валути. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

ПРИТВОР 

 16.1. Да ли "узнемирење јавности" које може угрозити несметано и 
правично вођење кривичног поступка, у вези притворског основа од-
ређеног одредбом члана 211. став 1. тачка 4) ЗКП, подразумева прет-
постављено узнемирење или конкретизацију узнемирења јавности и 
начина на који се иста манифестује? 

ОДГОВОР: 
Да би се притвор одредио по основу из члана 211. став 1. тачка 4) 

ЗКП мора се утврдити да се ради о конкретном узнемирењу јавности које 
може угрозити несметано и правично вођење поступка. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 

 

 

 16.2. Да ли судија за претходни поступак или ванрасправно веће 
могу одредити притвор по законском основу који није предложен од 
стране ОЈТ уколико сматрају да предложени законски основ није 
основан или изрећи неку другу законом предвиђену блажу меру? 
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 Да ли ванрасправно веће, преиспитујући притвор по службе-
ној дужности може мењати или додавати основе за притвор, који нису 
били предложени од стране тужиоца? 

ОДГОВОР: 
Ванпретресно веће или судија за претходни поступак не могу ми-

мо предлога тужиоца да додају неки нови основ за одређивање или проду-
жење притвора изузев што могу, у ситуацији када је јавни тужилац пред-
ложио два или више основа, отклонити неки од тих основа. У складу са 
одредбом члана 189. став 1. ЗКП суд је дужан да, код одређивања притво-
ра, притвор замени блажом мером.  

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 

 

 16.3. Када се окривљени саслушава у смислу члана 212. став 5. ЗКП 
па судија за претходни поступак или ванпретресно веће одлучи да 
претходно донето решење о притвору остане на снази, да ли радити 
писмени отправак те одлуке и да ли на такву одлуку окривљени има 
право жалбе? 

 Питање се заснива на одредбама 

 - члана 269. ЗКП који предвиђа да се у поступку одлуке донесе 
у облику пресуде, решења и наредбе (па би предметна одлука имала 
облик „решење“); 

 - члана 465. ЗКП који предвиђа да се против решења органа по-
ступка донесених у првом степену, странке, браниоци и лица чија су 
права повређена могу изјавити жалбу увек када у овом закону није из-
ричито одређено да жалба није дозвољена, а члан 212. ЗКП изричито не 
искључује жалбу на одлуку о остављању решења о притвору на снази; 

 - члана 274. ЗКП који предвиђа да се преписи одлука против 
којих је дозвољена жалба достављају са поуком о праву на жалбу. 

ОДГОВОР: 
Када се окривљени саслушава у смислу члана 212. став 5. ЗКП, па 

судија за претходни поступак или ванпретресно веће одлуче да претходно 
донето решење о притвору остане на снази, одлуку о томе ће донети у 
форми решења, при чему ће израдити и писане отправке истог у коме ће 
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учиниоцима у поступку дати поуку о праву на жалбу (сходно члановима 
212, 269, 274. и 465. ЗКП). 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 

 

 16.4. Да ли се почетак притвора, приликом рачунања дана проведе-
них у притвору, рачуна од дана када је притвор одређен или од наред-
ног дана, односно да ли се у дане притвора рачуна и дан када је лице 
притворено? Такође је спорно да ли приликом одређивања притвора 
треба одредити дат и час или само дан почетка притвора? 

ОДГОВОР: 
Почетак, трајање и престанак притвора рачунају се од дана и часа 

лишења слободе, односно хапшења до дана и часа пуштања на слободу, у 
смислу чл. 213. и 215. ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 

 

 16.5. Донета је наредба о спровођењу истраге због кривичног дела из 
члана 297. став 2. у вези са чланом 289. став 1. КЗ и тужилац је поднео пред-
лог за одређивање притвора према окривљеном. Која су овлашћења судије 
за претходи поступак у ситуацији кад увидом у списе предмета утврди да 
нема доказа о алкохолемији код окривљеног, јер је крв узета на анализу 48 
часова после критичног догађаја и анализе показују да нема алкохола у кр-
ви, а што указује да нема доказа да је реч о делу из надлежности Вишег су-
да? Да ли у таквој ситуацији судија за претходни поступак треба да одлучи 
о притвору као радњи која не трпи одлагање или да се огласи ненадле-
жним, руководећи се чињеничним стањем у списима предмета који указује 
да је реч о делу на које би се можда примењивале и одредбе о скраћеном 
кривичном поступку, које су повољније по окривљеног? 

ОДГОВОР: 
У описаној просецној ситуацији судија за претходни поступак тре-

ба да одлучи о предлогу јавног тужиоца за одређивање притвора. 
(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-

ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 
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 16.6. Да ли се приликом одређивања притвора у истрази од стране 
судије за претходни поступак, након саслушања окривљеног, при-
твор може одредити одмах у трајању највише од три месеца? 

ОДГОВОР: 
Максимално трајање притвора у истрази одређено је одредбом чла-

ном 215. ЗКП, тако да судија за претходни поступак на основу члана 215. 
став 1. ЗКП не може одредити притвор одмах највише до три месеца рачу-
најући од дана лишења слободе, већ притвор може одредити највише до 30 
дана, а по истеку сваких 30 дана судија за претходни поступак има обавезу 
да врши испитивање да ли још постоје разлози за притвор и да с тим у вези 
донесе решење о продужењу притвора или о укидању притвора. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 

 

 16.7. Да ли је против решења о одбијању предлога за укидање при-
твора на главном претресу дозвољена жалба, имајући у виду да нови 
ЗКП не предвиђа изричито одредбу да жалба против тог решења није 
дозвољена?  

ОДГОВОР: 
Како је одредбом члана 216. став 5. ЗКП одређено да странке има-

ју право жалбе на решење из става 2. (о одређивању, продужењу или уки-
дању притвора) а јавни тужилац и на решење којим је одбијен предлог за 
одређивање притвора, то, по ставу Врховног касационог суда, није дозво-
љена жалба на решење којим се на главном претресу одбија предлог за 
укидање притвора. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 

 

 

 16.8. Ко је надлежан за одлучивање о притвору након доношења 
пресуде о прихватању споразума о признању кривичног дела – судија 
за претходни поступак, односно председник већа или ванпретресно 
веће из члана 21. став 4. ЗКП, с обзиром на различиту праксу судова? 
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ОДГОВОР: 
 О притвору након прихватања споразума о признању кривичног 
дела и доношења пресуде из члана 317. ЗКП, одлучује судија за претход-
ни поступак или председник већа у зависности од тога ко је, у смислу од-
редбе члана 315. став 1. ЗКП, одлучивао о споразуму и донео пресуду. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 

 

16.9. Ко треба да одлучује о притвору након што што јавни тужи-
лац судији за претходни поступак достави споразум о признању кри-
вице окривљеног, заједно са оптужницом, да ли судија за претходни 
поступак или у том случају о притвору треба да одлучује ванрасправ-
но кривично веће, сходно примени члана 216. ЗКП? 

ОДГОВОР: 
  У смислу одредбе члана 216. став 1. ЗКП о притвору, све до доно-
шења пресуде по споразуму, одлучује веће из члана 21. став 4. ЗКП, јер је 
са споразумом суду достављена оптужница, а одредбом члана 313. ЗКП 
није искључена примена одредбе члана 216. став 1. ЗКП. Уколико је одлу-
ка о притвору саставни део споразума (којих случајева и поред одредби 
члана 314. ЗКП има у пракси) тада ће о притвору одлучити судија за прет-
ходни поступак односно председник већа из члана 315. став 1. ЗКП који и 
одлучује о споразуму. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 27.10.2014. године) 

 

 

16.10. Ако постоји сагласност странака за укидање притвора код 
споразума о признању кривице, да ли председник већа, односно суди-
ја појединац може да укине притвор? 

ОДГОВОР: 
 Уколико у случају споразума о признању кривице постоји сагла-
сност странака за укидање притвора, председник већа, односно судија по-
јединац је овлашћен да укине притвор. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 
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16.11. Ко даје дозволу за посете притворенику после доношења прво-
степене пресуде, када се окривљени налази у притвору до упућивања 
на издржавање казне, када се списи предмета налазе у другостепеном 
суду по жалби, с обиром на то да првостепени суд не располаже ва-
лидним подацима о окривљеним, конкретним околностима случаја и 
слично? 

ОДГОВОР: 
 На основу члана 219. став 4. ЗКП, после подигнуте оптужнице до 
правноснажности пресуде, дозволу за посете издаје председник поступа-
јућег већа. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 

 

16.12. Да ли је у смислу члана 425а ЗКП предвиђен обавезан притвор?  

ОДГОВОР: 
  Ни овом нити пак било којом другом одредбом ЗКП није предви-
ђен обавезан притвор. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 

 

 

16.13. Ко је у смислу одредбе члана 425а ЗКП надлежан да донесе по-
себно решење о продужењу притвора након изрицања првостепене 
пресуде, ако се оптужени већ налази у притвору? 

ОДГОВОР: 
 Уколико је веће које је изрекло пресуду из било ког разлога про-
пустило да истовремено донесе и одлуку о притвору, а пресуду је објави-
ло, одлуку о притвору донеће веће из члана 21. став 4. ЗКП, јер судеће ве-
ће више није у заседању. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 
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16.14. Да ли судија појединац у скраћеном поступку може да одреди 
притвор и да ли у том случају по жалби на решење о одређивању при-
твора одлучује ванпретресно веће или виши суд? 

ОДГОВОР: 
Одредбом члана 498. став 3. ЗКП јасно је одређено да о притвору 

у скраћеном поступку одлучује судија појединац а да о жалби на ту одлу-
ку, одлучује веће из члана 21. став 4. ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 

 

16.15. Да ли законодавац под појмом „судија појединац“ из члана 
498. став 3. ЗКП подразумева судију за претходни поступак? 

ОДГОВОР: 
Одредбама члана 22. ЗКП одређенo је и јасно терминолошко раз-

ликовање и различите функционалне надлежности између: "судије поје-
динца", "судије за претходни поступак" и "судије за извршење" те се под 
појмом „судија појединац“ из члана 498. став 3. ЗКП не подразумева "су-
дија за претходни поступак". 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 

 

16.16. Да ли судија појединац у скраћеном поступку може да одреди 
притвор и да ли у том случају по жалби на решење о одређивању при-
твора одлучује ванпретресно веће или виши суд? 

ОДГОВОР: 
  У скраћеном поступку пре подношења оптужног предлога, о одре-
ђивању притвора одлучује судија појединац, а по жалби на то решење од-
лучује веће из члана 21. став 4. ЗКП (члан 498. ст. 2. и 3. ЗКП). 
 Од подношења оптужбе до изрицања првостепене пресуде у скра-
ћеном поступку, веће из члана 21. став 4. ЗКП испитује на сваких 30 дана 
да ли постоје разлози за притвор, а о жалби на ово решење одлучује веће 
непосредно вишег суда. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 20.10.2014. године) 
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16.17. Да ли се могућност одређивања притвора у скраћеном поступ-
ку, у смислу члана 498. став 2. ЗКП односи на све притворске разлоге 
из члана 211. став 1. тач. 1) до 4) ЗКП? 

ОДГОВОР: 
 Притвор окривљеном пре подношења оптужног предлога (одредба 
члана 498. став 2. ЗКП) може се одредити из разлога прописаних чланом 
211. став 1. тач. 1), 2) и 3) ЗКП али не и из тачке 4) ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

16.18. Уколико се поступа у складу са одредбама ЗКП да пре подношења 
оптужног предлога, о предлогу за притвор одлучује судија појединац, коју 
ознаку у суду носи такав предмет, с обзиром на то да се ради о појединим 
доказним радњама и да би се дошло у ситуацију да се судија појединац за-
дужује предметом (К) који касније не мора да има оптужни предлог? 

ОДГОВОР:  
У члану 498. ЗКП, прописано је да пре подношења оптужног пред-

лога, судија појединац одлучује о предлогу за одређивање притвора. То 
подразумева да се предлог мора завести у суду, у уписнику „К“ и задужу-
је се судија пред којим се поступак има водити. Оправдање за овакву за-
конску регулативу проистиче из члана 7. тачка 3. ЗКП, по коме је кривич-
ни поступак покренут доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога у скраћеном поступку. У случају одустан-
ка јавног тужиоца од оптужбе, судија појединац доноси одлуку о обуста-
ви поступка, те је и покретање и окончање кривичног поступка у функци-
оналној надлежности судије појединца. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 
 

ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНА 

 17.1. Како обавестити лице коме је покушана достава да ће писмено 
бити истакнуто на огласној табли суда, као и ко треба то обавештење 
доставити? 
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ОДГОВОР: 
Потребно је применити одредбе члана 243. став 4. и члана 246. 

став 1. ЗКП. 
(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-

ног касационог суда 4.4.2014. године) 
 

 

 17.2. Да ли је уредна достава у смислу члана 243. ЗКП када је пресу-
да којом је окривљени оглашен кривим и којом му је изречена услов-
на осуда, предата пунолетном члану домаћинства, који је дужан да 
писмено прими, ако се окривљени не затекне тамо где се достава има 
извршити? 

ОДГОВОР: 
 Пресуда којом је изречена условна осуда може се доставити пре-
дајом пунолетном члану домаћинства оптуженог, у складу са чланом 243. 
став 2. ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

 17.3. Да ли се уредном доставом адвокату за кога постоји пуномоћје 
у предмету (браниоцу окривљеног, пуномоћнику оштећеног и пуно-
моћнику приватног тужиоца) сматра достављање адвокатској канце-
ларији адвоката на адреси назначеној у пуномоћју, односно да ли се 
уредном доставом сматра само лично уручење том адвокату, као и да 
ли је неопходно да суд у списима предмета има податке о својству ли-
ца које је писмено примило у адвокатској канцеларији, односно њего-
вом равноправном статусу у конкретној адвокатској канцеларији? 

ОДГОВОР: 
 Достављање адвокату је регулисано одредбама члана 243. ЗКП, 
које између осталог прописују и достављање на радном месту. Стога ће 
достава бити уредна и у случају када је достављање извршено адвокатској 
канцеларији адвоката на адреси која је назначена у пуномоћју, при чему 
суд у списима предмета не мора да има податке о својству лица које је пи-
смено примило у адвокатској канцеларији, нити о његовом радноправном 
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статусу у тој адвокатској канцеларији. У прилог оваквом закључку су и 
одредбе члана 246. став 2. ЗКП, које регулишу посебно ситуацију – када 
окривљени пуномоћјем овласти браниоца за пријем писмена од чијег до-
стављања тече рок за изјављивање правног лека и које прописују да се 
сматра да је достављање извршено предајом писмена адвокатској канце-
ларији браниоца. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 

 

 17.4. Да ли се у ситуацији када окривљени има браниоца који није 
пуномоћник за пријем писмена, а донета је пресуда којом је окривље-
ни оглашен кривим и осуђен на ефективну казну затвора, оваква пре-
суда може доставити окривљеном преко огласне табле у смислу члана 
246. став 1. ЗКП или је треба доставити браниоцу са констатацијом да 
је за окривљеног? 

ОДГОВОР: 
 Пресудом којом је оптуженом изречена ефективна казна затвора и 
коме пресуда није могла бити достављена на адреси о којој је обавестио 
суд, доставља се на основу члана 246. став 1. ЗКП, којим је прописано да 
ако се достављање писмена окривљеном не може извршити на адреси о 
којој је окривљени обавестио суд, достављач ће оставити обавештење да 
ће писмео истаћи на огласној табли суда и по могућству на итернет стра-
ници суда и по протеку рока од осам дана од дана истицања пресуде, сма-
тра да се да је достављање извршено. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

 17.5. Како тумачити наводе из одредбе члана 246. став 1. ЗКП „ако 
се достављање писмена окривљеном не може извршити на адресу о 
којој је окривљени обавестио орган поступка“, те након тога остави-
ти обавештење да ће се писмено истаћи на огласној табли и доставља-
ње извршити преко огласне табеле? Да ли се може сматрати да се до-
стављање не може извршити када окривљени приликом једног или 
више одлазака достављача није пронађен или је потребно да доста-
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вљач на адреси окривљеног утврди да је са исте одсељен, дуже време-
на на истој не борави, на адреси нема никога, укућани или комшије 
не знају где се налази, нико не отвара врата или не нужно да се преко 
полиције врши провера адресе и на тај начин утврди да се доставља-
ње не може извршити на тој адреси? 

ОДГОВОР: 
Одредбом члана 246. став 1. ЗКП прописано је да ако се доставља-

ње писмена окривљеном не може извршити на адресу о којој је окривље-
ни обавестио орган поступа, достављач ће оставити обавештење да ће се 
писмено истаћи на огласној табли и по могућству на интернет страници 
органа поступка. По протеку рока од осам дана од дана истицања писме-
на, сматра се да је достављање извршено. Дакле, није прописано да је до-
стављач дужан да више пута одлази на адресу окривљеног, нити да врши 
било какве провере, а такође није прописано да се провера адресе врши 
преко полиције. То значи да достављач оставља обавештење како је про-
писано наведеном одредбом и да се даље поступа по одредби члана 246. 
став 1. ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 27.10.2014. године) 

 

 

ТРОШКОВИ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА 

 18.1. Којом одлуком јавни тужилац одлучује о трошковима поступ-
ка истраге, конкретно о трошковима браниоца по службеној дужно-
сти? Ко одлучује о жалби браниоца на решење о трошковима и по 
ком члану ЗКП се одлука доноси? 

ОДГОВОР: 
У члану 269. ЗКП регулисано је доношење и саопштавање одлука, 

да се у поступку одлуке доносе у облику пресуде, решења и наредбе, да 
пресуду доноси само суд, а решење и наредбе доносе и други органии по-
ступка, што значи и јавни тужилац. У члану 262. став 1. ЗКП регулисано 
је да у свакој пресуди или решењу које одговара пресуди одлучиће се ко 
ће сносити трошкове поступка и колико они износе. Решење које одговара 
пресуди у смислу члана 16. став 4. ЗКП не може бити решење о трошко-
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вима поступка које би доносио јавни тужилац, па стога произилази да је 
једина одлука којом може јавни тужилац да одлучи о трошковима бранио-
ца по службеној дужности је заправо наредба. У члану 261. ЗКП дефини-
сани су трошкови кривичног поступка као издаци учињени поводом по-
ступка од његовог покретања до његовог завршетка, у ставу 2. тачка 7. су 
наведени као трошкови и награда и нужни издаци браниоца, у ставу 4. 
предвиђено је да се нужни издаци постављеног браниоца (члан 76) испла-
ћују из средстава органа поступка унапред, наплаћују се касније од лица 
која су дужна да их накнаде по одредбама овог законика. Орган поступка 
дужан је да све трошкове који су унапред исплаћени унесе у попис који ће 
се приложити списима. Стога, ако је јавни тужилац донео решење којим је 
окривљеном поставио браниоца по службеној дужности сходно члану 76. 
ЗКП, нужни издаци постављеног браниоца по службеној дужности испла-
ћују се унапред из средстава органа поступка, тј.јавног тужилаштва, на 
основу наредбе јавног тужиоца, на коју није дозвољено изјављивање жал-
бе. Коначну одлуку о трошковима кривичног поступка суд ће донети при-
меном одредби чл. 262-265. ЗКП, што се односи и на случај када суд до-
носи пресуду којом прихвата споразум о признању кривичног дела, у сми-
слу члана 317. ЗКП и одлучити о томе, да ли ови трошкови коначно пада-
ју на терет буџетских средстава суда или ће их платити окривљени или 
приватни тужилац. Овакву одлуку суд ће донети имајући у виду напред 
исплаћене трошкове, које ће јавни тужилац унети у попис у напред испла-
ћених трошкова, а који се налази у списима предмета. О жалби браниоца 
којом се побија одлука у делу о трошковима кривичног поступка, одлучи-
ваће другостепени суд. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 

 

 18.2. На који начин суд одлучује у пресуди везано за трошкове кри-
вичног поступка у ситуацији када је истрагу спровело тужилаштво 
које је, као орган поступка, дужно да накнади трошкове поступка из 
члана 261. ЗКП? У случају осуђујуће пресуде, да ли уколико суд нађе 
да би требало обавезати окривљеног да плати трошкове кривичног 
поступка, да ли раздвојити које трошкове да исплати тужилаштву, а 
које суду, јер би у случају досадашње праксе трошкове које тужила-
штво као орган претходног поступка исплати, били досуђени суд, те 
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да ли је неопходан формалан захтев Вишем јавном тужиоцу за накна-
ду трошкова поступка којим би тражили да се трошкови претходног 
поступка исплате њима? У слчају осуђујуће пресуде, уколико суд на-
ђе да окривљеног треба ослободити дужности накнаде трошкова кри-
вичног поступка, да ли је овлашћен да окривљеног ослободи везано 
за трошкове које је Више јавно тужилаштво имало у претходном по-
ступку, као орган поступка? Како је, у случајевима из члана 265. став 
1. ЗКП, наведеном законском одредбом прописано да трошкови пада-
ју на терет буџетских средстава суда, да ли се то односи на трошкове 
које је Више јавно тужилаштво имало као орган поступка у претход-
ном поступку? 

ОДГОВОР: 
Члан 261. став 3. ЗКП прописује да ће се, у поступцима због кри-

вичних дела која се гоне по службеној дужности, трошкови поступка ис-
плаћивати унапред из средстава органа поступка, а касније наплатити од 
лица која су по одредбама ЗКП дужна да их надокнаде, с тим што је орган 
поступка дужан да све трошкове који су напред исплаћени, унесе у одгова-
рајући попис и да тај попис трошкова приложи у спис, док члан 262. став 1. 
ЗКП прописује да ће суд у свакој пресуди или решењу које одговара пресу-
ди, одлучити ко ће сносити трошкове поступка и колико они износе. Стога 
ће се сходно овим законским одредбама одлучити и о трошковима који су 
настали у истрази, тако да није неопходан формалан захтев јавног тужила-
штва за накнаду истих, али је потребно да у спис буде приложен попис тро-
шкова насталих у тој фази поступка. Такође, члан 261. ЗКП у ставу 1. про-
писује да су трошкови кривичног поступка издаци учињени поводом по-
ступка, од његовог покретања до његовог завршетка, у ставу 2. истог члана 
прописује шта трошкови кривичног поступка обухватају, док у члану 265. 
став 1. ЗКП прописује који трошкови кривичног поступка падају на терет 
буџетских средстава суда у случају када се окривљени ослободи од опту-
жбе. Стога, суд ће у пресуди раздвојити износе трошкова и одредити у ком 
износу ће трошкове поступка платити у корист буџетских средстава суда а 
у ком износу у корист буџетских средстава тужилаштва. У случају да суд 
нађе да окривљеног треба ослободити дужности плаћања трошкова, осло-
бодиће га плаћања трошкова и суда и тужилаштва. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 16.4.2014. године) 
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 18.3. Ко је надлежан да одлучује о жалбама на решење јавног тужи-
оца о трошковима поступка који су настали у фази истраге коју спро-
води јавни тужилац (редовни поступак), односно у поступку који 
претходи подношењу оптужног предлога (скраћени поступак)? 

ОДГОВОР: 
 У описаним процесним ситуацијама, за одлучивање о жалби је 
надлежно веће из члана 21. став 4. ЗКП суда пред којим поступа тај јавни 
тужилац. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 17.11.2014. године) 

 

 

 18.4. Окривљеном је постављен бранилац од стране јавног тужиоца 
пре него што је саслушан пред полицијским службеницима и пре него 
што је донета наредба за спровођење истраге. Да ли трошкови који су 
настали том приликом спадају у трошкове кривичног поступка буду-
ћи да члан 261. став 1. ЗКП прописује да су трошкови кривичног по-
ступка трошкови од његовог покретања до завршетка а члан 7. став 
1. тачка 1) ЗКП прописује да је тај кривични поступак покренут доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге? 

ОДГОВОР: 
 Кривични поступак се, у смислу члана 7. став 1. тачка 1) ЗКП, по-
креће доношењем наредбе о спровођењу истраге, па трошкови поступка 
настали пре доношења те наредбе не спадају у трошкове кривичног по-
ступка у смислу члана 261. став 1. ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 

 

 18.5. Уколико је у току кривичног поступка окривљени био у при-
твору, а током трајања поступка његов бранилац (било изабрани, би-
ло бранилац постављен по службеној дужности) готово свакодневно 
је ишао у посету окривљеном, при чему је број тих посета далеко већи 
од броја одржаних и неодржаних, а заказиваних рочишта за главни 
претрес, има ли тај бранилац на крају поступка право на накнаду 
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трошкова за сваки од тих одлазака код окривљеног (наравно, изабра-
ни бранилац у случају да се поступак не заврши правноснажом осуђу-
јућом пресудом, а бранилац по службеној дужности независно од ис-
хода поступка)? 

ОДГОВОР: 
 Како је одредбом члана 261. став 2. тачка 7) ЗКП прописано да у 
трошкове кривичног поступка спадају награда и нужни издаци браниоца, 
суд ће у сваком конкретном случају, имајући у виду сложеност предмета, 
број кривичних дела, бројност доказа и др, ценити нужност и неопходност 
сваке посете те тако да ли и у ком обиму трошкови везани за те посете 
браниоца притвореном лицу спадају у нужне трошкове у смислу наведене 
законске одредбе. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 

 

 18.6. Ко одлучује по жалби на решење о трошковима поступка ис-
траге у истражном предмету јавног тужиоца – веће или судија за 
претходни поступак? 

ОДГОВОР: 
 О трошковима поступка у поступку истраге одлучује јавни тужи-
лац као орган поступка а о жалби на то решење, у смислу одредбе члана 
262. став 3. ЗКП, одлучује веће из члана 21. став 4. ЗКП, а не судија за 
претходни поступак. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

 18.7. Када је поступак по оптужном предлогу оштећеног обустављен 
због застарелости кривичног гоњења, да ли оштећени има право на на-
кнаду трошкова кривичног поступка, због ангажовања пуномоћника? 
Ако има, на чији терет падају ти трошкови (чл. 265. и 266. ЗКП)? 

ОДГОВОР: 
У описаној процесној ситуацији, имајући у виду одредбе члана 

265. став 1. ЗКП којима је одређено који све трошкови кривичног поступ-
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ка (из члана 261. ЗКП) падају на терет буџетских средстава оштећени не-
ма право на трошкове због ангажовања пуномоћника. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 

 

 18.8. Да ли коначном одлуком суда пресудом-решењем треба обаве-
зивати окривљеног, уколико је осуђен да у смислу члана 261. став 4. 
ЗКП, на основу члана 264. у вези са чланом 266. ЗКП, плати награду 
браниоцу постављеном по службеној дужности, као и награду вешта-
ку за обављено вештачење или те трошкове треба унапред исплатити 
браниоцу и вештаку, а онда касније наплаћивати од лица која су ду-
жна да их накнаде? 

ОДГОВОР: 
Када се поступак води због кривичног дела за које се гони по слу-

жбеној дужности, трошкови предвиђени одредбом члана 261. став 2. тач. 
1) до 6) ЗКП, као и нужни издаци постављеног браниоца по службеној ду-
жности, исплаћују се унапред из средстава органа поступка а награда се 
исплаћује после обављене процесне радње а касније, коначном одлуком 
суд ће одлучити да ли ће и које трошкове наплатити од лица која су дужна 
да их накнаде по одредбама ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 27.10.2014. године) 

 

 

 18.9. Обрачун трошкова кривичног поступка, када је о предузима-
њу више процесних радњи сукцесивно у складу са тарифним бројем 
2. став 4. важеће Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад 
адвоката, а у погледу начина обрачуна трошкова, с обзиром на то да 
је у ставу 3. тарифног броја 2. важеће тарифе наведено да адвокату за 
присутвовање и приступање процесним радњама, поред награде за 
одбрану, припада и награда у износу од 50 поена за сваки започети 
сат, рачунајући од времена када је процесна радња била заказана? 

ОДГОВОР: 
 „Са становишта правилне примене одредаба ЗКП и посебно Та-
рифног броја 2 ст. 1. и 4. Тарифе о наградама и накнади трошкова за рад 
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адвоката, испитивање више сведока предузето у току једног радног дана у 
континуитету, представља једну процесну радњу, независно од броја ис-
питаних лица или од броја сачињених и посебно потписаних записника у 
којима су забележени њихови искази.“ (Из образложења пресуде Врхов-
ног касационог суда Кзз 9/2014 од 22.01.2014. године). Уколико је преду-
зимање ове радње трајало дуже од једног сата, адвокату припада и награ-
да у износу од 50 поена за сваки започети сат а у складу са Тарифним бро-
јем 2. став 3. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката 
("Службени гласник РС" 121/2012). 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 16.4.2014. године) 

 

 

ПРАВНОСНАЖНОСТ И ИЗВРШНОСТ ПРЕСУДЕ 

19.1. У ситуацији када је вођен поступак против више окривљених 
а према једном окривљеном тужилац је одустао од оптужбе на глав-
ном претресу и оптужба је одбијена, а у односу на остале је најпре до-
нета осуђујућа пресуда а потом је одбијена жалба на ту пресуду, па се 
поставља питање када је пресуда у односу на оптуженог против кога 
је одбијена оптужба и који се на пресуду није жалио, постала правно-
снажна? 

ОДГОВОР: 
У односу на окривљеног према коме је оптужба одбијена због оду-

станка тужиоца, пресуда је постала правноснажна у том делу истеком ро-
ка за жалбу. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 

 
 

 19.2. Који суд треба да поступи по одредби члана 278. ЗКП, када се 
појави сумња о дозвољености извршења судске одлуке у ситуацији 
када је пресуду донео Основни суд у Нишу, а пред Основним судом у 
Алексинцу покренут је само поступак за извршење казне (ИК)? 
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ОДГОВОР: 
О дозвољености извршења судске одлуке у смислу одредбе члана 

278. став 1. ЗКП одлучује суд који је судио у првом степену. 
(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-

ног касационог суда 4.4.2014. године) 
 

 

 19.3. Да ли о наступању застарелости извршења казне треба одлу-
чивати посебним решењем на основу члана 278. став 1. ЗКП, сматра-
јући да се појавила сумња о дозвољености извршења судске одлуке и 
ко у том случају треба да одлучи посебним решењем, да ли ванпре-
тресно веће из члана 21. став 4. ЗКП или председник већа – судија ко-
ји је донео првостепену пресуду, а с обзиром да је наведеним чланом 
278. став 1. ЗКП наведено да треба да одлучи суд, који је судио у пр-
вом степену? 

ОДГОВОР: 
 Како у случају наступања застарелости извршења казне није до-
звољено њено извршење, о томе ће у смислу одредбе члана 278. став 1. 
ЗКП решењем одлучити веће из члана 21. став 4. ЗКП првостепеног суда.  

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

ПРЕДИСТРАЖНИ ПОСТУПАК 

ОДЛАГАЊЕ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА 

 20. У којој фази поступка јавни тужилац и суд могу одложити 
кривично гоњење за кривична дела за која је предвиђена новчана ка-
зна или казна затвора до пет година?  

ОДГОВОР: 
 Имајући у виду одредбу члана 283. став 3. ЗКП кривично гоњење 
може се одложити само до подизања оптужног акта. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 
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ОДБАЦИВАЊЕ КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ 

 21. Јавни тужилац је поднео оптужни предлог, а поступајући су-
дија је након пријема предмета оптужни предлог вратио јавном ту-
жиоцу наредивши да се спроведу одређене доказне радње. Јавни ту-
жилац је након тога предмет вратио суду са обавештењем да одустаје 
од кривичног гоњења против окривљеног. Да ли у том случају јавни 
тужилац треба решењем да одбаци кривичну пријаву или је правил-
но поступио када је предмет вратио суду са обавештењем да одустаје 
од кривичног гоњења, у којој ситуацији би суд решењем обуставио 
кривични поступак, с тим што би пре тога обавестио оштећеног да 
може да преузме кривично гоњење? 

ОДГОВОР: 
У смислу одредбе члана 7. став 1. тачка 4) ЗКП којом је одређено 

да се кривични поступак у скраћеном поступку покреће одређивањем 
главног претреса или рочишта за изрицање кривичне санкције, у датој 
процесној ситуацији кривични поступак није ни почео па не може ни бити 
обустављан него ће суд ово обавештење вратити јавном тужиоцу са поу-
ком да јавни тужилац мора одбацити кривичну пријаву и о томе обавести-
ти оштећеног који има право приговора вишем јавном тужиоцу. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 31.3.2014. године) 

 
 

ОВЛАШЋЕЊА ПОЛИЦИЈЕ 

 22. Ко је овлашћен, у смислу одредбе члана 286. став 3. ЗКП, да 
изда наредбу за достављање задржаних података према НН лицу, ако 
постоји телефонски број, захтев се односи на лоцирање назначеног 
броја, праћењем телефонског сигнала преко базних станица и места 
са којег се комуникација обавља? 

ОДГОВОР: 
Наведени подаци се могу прибављати и против НН лица али само 

по наредби судије за претходни поступак, а не јавног тужиоца. 
(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-

ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 
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ОБАВЕШТЕЊА ОД ГРАЂАНА 

 23. Да ли службене белешке о обавештању примљеном од грађа-
ња, у случају недостатка доказа (код кривичног дела насиље у поро-
дици из члана 194. КЗ), могу служити судији за претходни поступак 
као доказ за основану сумњу која је неопходна код одређивања при-
твора у смислу члана 211. ЗКП?  

ОДГОВОР: 
Службене белешке о обавештањима примљеним од грађања у 

складу са одредбама члана 288. ЗКП, не могу се у поступку користити као 
доказ, па ни у погледу постојања основане сумње на извршење кривичног 
дела а код одређивања притвора окривљеном, него се по основу одредбе 
члана 237. став 3. ЗКП имају издвојити из списа. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 

 

ЗАДРЖАВАЊЕ ОСУМЊИЧЕНОГ 

 24. Да ли решење о задржавању у смислу члана 294. став 1. ЗКП, ко-
је доноси тужилац, мора имати обраложене основе за притвор, с обзиром 
на то да код полицијског хапшења члан 291. ЗКП предвиђа хапшење не-
ког лица ако постоји разлог за одређивање притвора из члана 211. ЗКП, 
а сам члан 294. став 1. ЗКП говори о изузетном задржавању ради саслу-
шања, а у ставу 2. поменутог члана не прописује да решење о задржава-
њу мора садржати основе за притвор и у вези са тим и шта судија за 
претходни поступак треба да цени приликом одлучивања по жалби? 

ОДГОВОР: 
Образложење решења о задржавању донетог у смислу члана 294. 

став 1. ЗКП које доноси јавни тужилац, поред осталих елемената предви-
ђених у ставу 2, мора имати образложене и основе за притвор будући да је 
и полицијско хапшење из члана 291. став 1. ЗКП као један од основа за 
доношење овог решења, могуће једино „ако постоје разлози за одређива-
ње притвора (члан 211)“. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 
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ИСТРАГА 

 25.1. Решење о спровођењу истраге је донето 12.2.2013. године пред 
Основним судом у Крагујевцу због кривичног дела из члана 297. став 
4. у вези са чланом 289. став 3. у вези става 1. КЗ и након тога су пред-
узимане одређене истражне радње. Потом је Више јавно тужилаштво 
у Крагујевцу 16.09.2013. године поднело захтев за спровођење истраге 
Вишем суду у Крагујевцу због кривичног дела из члана 297. став 2. у 
вези са чланом 289. став 1. КЗ уз доставу списа предмета Основног су-
да у Крагујевцу. Истражни судија Вишег суда у Крагујевцу није пред-
узео ни једну истражну радњу, није саслушавао окривљеног, нити је 
донео решење о спровођењу истраге. Питање: да ли је за даље посту-
пање у предмету надлежан суд или тужилаштво, односно да ли се у 
конкретном случају има сматрати да је истрага започета доношењем 
решења о спровођењу истраге пред основним судом или не? 

ОДГОВОР: 
У конкретној процесној ситуацији како не могу тећи паралелно 

две истраге, истрага пред Основним судом је окончана подношењем но-
вог захтева за спровођење истраге пред Вишим судом, пред којим истрага 
није покренута, па је за даље поступање надлежан тужилац. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 

 

 

 25.2. Када је пре 1.10.2013. године суд донео решење о прекиду ис-
траге, па окривљени после тог датума буде лишен слободе, да ли ис-
трагу спроводи суд или јавно тужилаштво? 

ОДГОВОР: 
 У овој процесној ситуацији истрагу ће да настави јавни тужилац 
будући да се у складу са одредбом члана 250. став 6. Судског пословника, 
правноснажношћу решења о прекиду, тај предмет сматра коначно реше-
ним и фактички истрага више није у току. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 
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СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА 

 26. Да ли судија који је одбио споразум о признању кривичних де-
ла у односу на једног од окривљених, а води се јединствени поступак 
против више окривљених, може учествовати у даљем току поступка, 
у односу на остале окривљене који нису са тужиоцем закључили спо-
разум о признању кривичних дела, уколико се ради о лицима оптуже-
ним за исту радњу на који се споразум односио? 

ОДГОВОР: 
 У складу са одредбом члана 318. став 3. ЗКП, судија који је одбио 
споразум о признању кривичног дела у односу на једног окривљеног, не 
може учествовати у даљем току поступка. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 16.4.2014. године) 

 

 

ИСПИТИВАЊЕ ОПТУЖНИЦЕ 

 27.1. Да ли приликом првог формалног испитивања оптужнице суд 
сачињава записник о седници већа, записник о већању и гласању, 
службену белешку или не? 

ОДГОВОР: 
О седници већа се обавезно сачињавају и записник о седници и за-

писник о већању и гласању јер се на основу записника о седници већа 
утврђује који судија је учествовао у испитивању оптужнице, како тај су-
дија не би учествовао у даљем раду по том предмету. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 

 

 

 27.2. Када се у фази испитивања оптужнице утврди да је иста не-
потпуна и врати тужилаштву ради допуне, да ли је после допуне тре-
ба доставити странкама са поуком о праву на одговор? 

ОДГОВОР: 
Када се оптужница поводом одговора врати тужиоцу да исправи 

недостатке измењена оптужница се доставља с поуком о праву на подно-
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шење новог одговора, само ако се чињенични опис у оптужници изменио 
у значајној мери, у супротном, оптужницу не треба достављати. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 

 

ГЛАВНИ ПРЕТРЕС 

ПРИПРЕМНО РОЧИШТЕ 

 28.1. Да ли чињенично и правно измењена оптужница спречава суд 
да поступа у наставку или мора одржати припремно рочиште ради 
изјашњења окривљених и уводних излагања због ове квалитативно 
другачије оптужнице? 

ОДГОВОР: 
  Уколико је главни претрес започет по ранијем ЗКП а испуњени су 
услови да се главни претрес настави, главни претрес треба наставити и 
оптуженима омогућити да се изјасни у погледу измењене оптужнице а не 
да се због тога одржава припремно рочиште. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 

 

 

28.2. Да ли је тужилац овлашћен да на припремном рочишту врши 
проширивање оптужбе? 

ОДГОВОР: 
Како се на припремно рочиште сходно примењују одредбе ЗКП о 

главном претресу (члан 345. став 4. ЗКП) тужилац је овлашћен да и на 
припремном рочишту изврши проширивање оптужбе а суд ће проценити 
да ли су испуњени услови из чл. 409. или 410. ЗКП у зависности од тога 
да ли се ради о измени или проширењу оптужнице. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 
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 28.3. Ако у току кривичног поступка наступи апсолутна застаре-
лост кривичног гоњења, да ли председник већа може донети решење 
о обустави кривичног поступка сходно одредби члана 352. став 1. тач-
ка 3) ЗКП или решење доноси веће из члана 21. став 4. ЗКП? 

ОДГОВОР: 
 На основу одредбе члана 352. став 1. тачка 3) ЗКП, решење о обу-
стави кривичног поступка услед наступања апсолутне застарелости до 
окончања припремног рочишта доноси председник већа а ако се поступак 
налази у фази главног претреса судеће веће ће донети пресуду којом се 
оптужба одбија. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 
 

ИСКЉУЧЕЊЕ ЈАВНОСТИ 

 29. Да ли се списи предмета у којима је искључена јавност могу 
користити као доказ у другом кривичном поступку (Виши суд у ...... је 
одбио да достави списе „Км“ предмета на увид са образложењем да је 
у том кривичном поступку била искључена јавност и да се списи тог 
поступка не могу користити као доказ)? 

ОДГОВОР: 
Спис предмета у коме је јавност била искључена, може бити кори-

шћен као доказ у другом кривичном поступку, али се извођење тог доказа 
мора спровести уз искључење јавности и уз одговарајуће упозорење 
странкама у поступку у вези са тим. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 
 

ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРЕТРЕСА 

 30. Да ли се сматра да су испуњене процесне претпоставке за одр-
жавање главног претреса у ситуацији када је због обавезне одбране 
одређен бранилац по службеној дужности а на главни претрес присту-
пи бранилац по заменичком пуномоћју? 
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ОДГОВОР: 
Испуњене су процесне претпоставке за одржавање главног претре-

са, ако уместо браниоца по службеној дужности који је окривљеном по-
стављен због обавезне одбране, на главни претрес по заменичком пуно-
моћју приступи други бранилац. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 

 

СУЂЕЊЕ У ОДСУСТВУ 

 31. Да ли се решење о суђењу у одсуству у смислу одредбе члана 
381. ЗКП доноси пре, истовремено или након потврђивања опту-
жнице? 

ОДГОВОР: 
Решење о суђењу у одсуству из члана 381. ЗКП може се донети са-

мо након доношења решења о потврђивању оптужнице када ће се окри-
вљеном поставити и бранилац по службеној дужности. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 
 

ТОК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 

 32. Ако је кривични поступак вођен по „старом ЗКП“, а сада се 
наставља по „новом ЗКП“, при чему је при ранијем надлежно веће, а 
сада се наставља пред судијом појединцем, да ли се главни претрес 
само наставља, или главни претрес почиње изнова? 

ОДГОВОР: 
Уколико су испуњени услови за наставак главног претреса он се 

наставља пред ранијим председником претресног већа сада као судијом 
појединцем.  

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 
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ЧИТАЊЕ ЗАПИСНИКА О ИСКАЗИМА СВЕДОКА ИЛИ ВЕШТАКА 
НА ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ КОЈИ ПОЧИЊЕ ИЗНОВА 

 33. Имајући у виду одредбу члана 507. став 2. у вези са чланом 388. 
став 4. ЗКП, да ли је у ситуацији када су испуњени услови за држање 
претреса у одсуству окриљеног, могуће решењем одлучити да се на осно-
ву сагласности друге присутне странке изврши увид у записник о иска-
зима сведока на ранијем главном претресу или је потребно увек прису-
ство обеју странака и њихово изјашњење о провођењу доказа увидом у 
записнике о ранијем саслушању сведока на главном претресу? 

ОДГОВОР: 
 На главном претресу који се држи без присутва једне или обеју 
странака у скраћеном поступку, суд не може одлучити да се по члану 388. 
став 4. Законика о кривичном поступку читају записници о исказима све-
дока и вештака који нису дошли на главни претрес нити да се изнова не 
испитују раније испитани сведоци и вештаци. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 
 

ПОСТУПАЊЕ СА ПОЗВАНИМ ЛИЦИМА 

 34. Да ли оштећени треба да се удаљи из суднице приликом изноше-
ња одбране окривљеног, имајући у виду да оштећени може да поставља 
питања окривљеном (посебно уколико није испитан у ранијем поступку)? 

ОДГОВОР: 
 Да ли оштећеног треба удаљити из суднице приликом изношења 
одбране окривљеног зависи од тога у ком својству учествује у поступку: 
 - ако у поступку учествује у својству оштећеног као тужиоца неће 
се удаљити из суднице, у смислу одредбе члана 390. став 3. ЗКП; 
 - ако у поступку учествује као оштећени кога треба испитатиу 
својству сведока, онда ће се по правилу удаљити из суднице, у смислу од-
редби члана 390. став 1. и члана 400. став 1. ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 
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ПРИЗНАЊЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА И ИЗВОЂЕЊЕ ДОКАЗА 

 35. Како применити одредбу члана 394. став 3. у вези са чланом 
88. „новог ЗКП“ када окривљени на главном претресу призна кри-
вично дело (да ли раније доказе које је суд прикупио или је то учинио 
јавни тужилац на начин да они имају ваљану доказну снагу, треба из-
водити на главном претресу и после признања кривичног дела за от-
клањање основане сумње у истинитост признања и проверавања да 
ли ово признање има друге прописане недостатке из члана 88. ЗКП 
или наставити са доказним поступком после саслушања окривљеног 
извођењем само оних доказа од којих зависи одлука о врсти и мери 
кривичне санкције, те у којој мери изведени докази о кривичном делу 
треба да буду садржани у образложењу пресуде, када пресуда садржи 
образложење? 

ОДГОВОР: 
У описаној процесној ситуацији уколико окривљени на главном 

претресу призна извршење кривичног дела, суд у том случају треба само 
да изврши увид у раније прикупљене и у оптужби или на главном претре-
су предложене доказе, ради оцене да ли то признање испуњава услове из 
члана 88. ЗКП, па да се у том случају у образложењу пресуде ти докази о 
кривичном делу не оцењују у смислу члана 419. став 2. у вези са чланом 
16. став 2. ЗКП - сваки појединачно и у вези са осталим доказима - већ се 
даје њихова оцена у контексту да из њих не произилази постојање сметњи 
за прихватање признања у смислу члана 88. ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 

 
 

ОДБИЈАЊЕ ДОКАЗНОГ ПРЕДЛОГА 

 36. Ко је надлежан да одлучује о приговору изјављеном у смислу 
члана 395. став 5. ЗКП у редовном и у скраћеном поступку? 

ОДГОВОР: 
 У редовном кривичном поступку о приговору на одлуку председника 
већа којим одбија неки доказни предлог одлучује претресно веће у складу са 
овлашћењима из чл. 395. и 368. ЗКП док у скраћеном поступку нема тог при-
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говора, али поступајући судија може, у складу са одредбом члана 395. став 5. 
ЗКП опозвати своје решење донето по ставу 4. тог члана. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА, ВЕШТАКА И СТРУЧНОГ  
САВЕТНИКА НА ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ 

 37. Која су овлашћења председника већа у ситуацији када је на 
предлог странака одређено испитивање сведока, вештака или другог 
испитиваног лица? Да ли се ради искључиво о питањима која допри-
носе потпунијем или јаснијем одговору на питање постављено од 
стране других учесника у поступку или се питања могу односити и на 
чињенице које излазе из тог оквира, а одговори на њих су од значаја 
за коначну одлуку? 

ОДГОВОР: 
Имајући у виду одредбе члана члана 402. ЗКП, суд може сам одре-

дити извођење доказа, а председник већа може увек постављати питања 
сведоку, вештаку или другом лицу које се испитује по предлогу странака 
у поступку, ако то доприноси потпунијем и јаснијем разумевању одговора 
на питања која су постављена од других учесника у поступку или разја-
шњењу чињенице, али само оних које су предмет доказивања – посебно 
имајући у виду одредбу члана 15. став 4. ЗКП.  

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 

 

УПОЗНАВАЊЕ СА САДРЖИНОМ ЗАПИСНИКА О ИСКАЗИМА 

 38.1. Да ли се може прочитати исказ сведока који је испитан пред 
истражним судијом или иностраним надлежним органом, а није поло-
жио заклетву приликом испитивања уколико се странке сагласе? 

ОДГОВОР: 
У складу са одредбом члана 406. став 1. тачка 2) ЗКП у наведеној 

процесној ситуацији може се прочитати исказ сведока који је испитан 
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пред истражним судијом домаћег суда или путем међународне правне по-
моћи и тако упознати са садржином записника о његовом исказу. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 

 

 

 38.2. Да ли се на главни претрес може позвати и поново саслушати 
онај саоптужени према коме је кривични поступак већ окончан правно-
снажном пресудом донетом по Споразуму о признању кривичног дела? 

ОДГОВОР: 
У датој ситуацији не може се саоптужени (сада осуђени) позивати 

на претрес и саслушавати нити испитивати у својству сведока него треба 
применити одредбу члана 406. став 1. тачка 5) ЗКП у погледу упознавања 
са садржином записника о ранијим исказима па и ако се ради о саоптуже-
ном који је у међувремену осуђен пресудом која је донета по прихваћеном 
Споразуму о признању кривичног дела. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 31.3.2014. године) 

 

 

 38.3. У ситуацији када је двоје осумњичених, једно за кривично де-
ло из члана 246. став 1. КЗ а друго за кривично дело из члана 246а 
став 1. КЗ и касније дође до раздвајање поступка, спорно је да ли се 
исказ једног осумњиченог дат у полицији може користити као доказ у 
поступку према другом окривљеном? 

ОДГОВОР: 
Записник полиције о саслушању осумњиченог који је извршен у при-

суству браниоца а у смислу одредбе члана 289. ЗКП, употребљив је као доказ 
на главном претресу и неће се издвајати из списа па се, у конкретној ситуаци-
ји, исказ првог лица дат у полицији које је оптужено за кривично дело из чла-
на 246. став 1. КЗ може на основу члана 406. став 1. тачка 5) ЗКП, користити 
као доказ у кривичном поступку који се води против другог лица, а које је 
оптужено за извршење кривичног дела из члана 246а став 1. КЗ и обрнуто. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 
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 38.4. Питање примене одредбе члана 406. став 1. тачка 5) ЗКП – упозна-
вање са садржином исказа саоптуженог - односно уколико је у једном по-
ступку више лица било оптужено и према некоме је раздвојен поступак из 
одређених разлога или му је суђено у одсуству, да ли се такво лице може 
саслушавати као сведок или се са садржином исказа саоптуженог према 
коме је поступак окончан, упознати применом наведене одредбе ? 

ОДГОВОР: 
 По ставу Врховног касационог суда, три су процесне ситуације у 
којима се као спорно јавља ово питање. Прво, то је ситуација када је по-
ступак вођен према више лица па се понавља према окривљеном коме је 
суђено у одсуству (према саокривљенима је поступак правноснажно окон-
чан). У овој процесној ситуацији примењује се одредба члана 481. став 2. 
ЗКП у складу са којом се у поновљеном поступку саучесник окривљеног 
који је већ осуђен, не може саслушавати нити се може суочити са окри-
вљеним, већ ће се упознавање са садржином исказа осуђеног саучесника 
обавити у складу са чланом 406. став 1. тачка 5) ЗКП, с тим да се пресуда 
не може искључиво или у одлучујућој мери заснивати на том доказу. 
 Друга процесна ситуација је када је оптужено више лица и у по-
ступку по жалби према једном лицу буде укинута пресуда, а према оста-
лима првостепена пресуда се потврди и у односу на њих је правноснажна 
па је питање да ли се саокривљени, према којима је пресуда постала прав-
носнажна, могу испитати као сведоци? 
 Трећа процесна ситуација се јавља када се поступак према више 
саоптужених раздвоји (независно од тога да ли је један о поступака прав-
носнажно окончан или теку два поступка). 
 Сматрајући да је интенција законодавца била да се у датим проце-
сним ситуацијама избегне дуплирање процесних улога (и окривљени и све-
док), Врховни касациони суд је на становишту да се у ове три процесне ситу-
ације окривљени не могу испитивати као сведоци него ће се са записницима 
о садржају њихових ранијих исказа упознати на начин предвиђен чланом 
406. став 1. тачка 5) ЗКП а да суд, у другим процесним ситуацијама, водећи 
се начелима непосредности и контрадикторности, не мора применити ову од-
редбу уз детаљно и јасно образложење за такву своју одлуку. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 13.5.2014. године) 
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 38.5. Да ли се у смислу одредбе члана 406. став 1. тачка 5) ЗКП може 
извршити упознавање са садржином записника о саслушању мало-
летника у припремном поступку, према коме је поступак раздвојен? 

ОДГОВОР: 
 Упознавање са садржином записника о саслушању малолетника у 
припремном поступку, према коме је поступак раздвојен, врши се на 
основу члана 406. став 1. тачка 5) ЗКП, будућу да то није у супротности са 
одредбама Закона о малолетницима. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 
 

ИЗМЕНА И ПРОШИРЕЊЕ ОПТУЖБЕ 

 39. Да ли оштећени као тужилац који је тај статус стекао одбаци-
вањем кривичне пријаве пре ступања на снагу новог Законика о кри-
вичном поступку 1.10.2013. године има могућности да врши измену и 
проширење оптужнице након ступања на снагу новог ЗКП, тј. после 
1.10.2013. године? 

ОДГОВОР: 
  Оштећени као тужилац „који је тај статус стекао одбацивањем 
кривичне пријаве“ пре ступања на снагу новог ЗКП, може вршити измену 
постојеће, али не може проширити своју оптужбу за ново кривично дело 
за које се гони по службеној дужности, јер јавни тужилац, у погледу тог 
новог кривичног дела, није одустао од гоњења, док оптужбу може проши-
рити за кривично дело које се гони по приватној тужби. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

ПРЕСУДА 

ЧИЊЕНИЧНИ ОСНОВ 

 40.1. Уколико у поступку има два или више окривљених, да ли од-
брана једног окривљеног може имати снагу доказа за једног или оста-
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ле окривљене на коме би се базирала осуђујућа пресуда за остале 
окривљене у случају да нема против њих неких других доказа? 

ОДГОВОР: 
 Осуђујућа пресуда према једном окривљеном, може се заснивати 
и само на признању другог саокривљеног. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 27.10.2014. године) 

 

 

 40.2. Да ли се пресуда може заснивати искључиво на признању 
окривљеног датог сходно одредбама члана 289. ЗКП, са посебним ак-
центом на став 4. овог члана, уколико не постоје други докази који 
говоре у прилог кривици окривљеног? 

ОДГОВОР: 
Пресуда се може заснивати искључиво на признању окривљеног, 

уколико је признање дато у смислу одредбе члана 88. ЗКП. 
(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-

ног касационог суда 27.10.2014. године) 

 
 

ОДНОС ПРЕСУДЕ И ОПТУЖБЕ 

 41. Када је на основу спроведених доказа утврђено да окривљени 
није извршио кривично дело које му се ставља на терет оптужбом, а 
које квалификовано тежом последицом, већ исто кривично дело, али 
у основном облику да ли у конкретном случају треба донети ослоба-
ђајућу пресуду за кривично дело које је окривљеном стављено на те-
рет или евентуално извршити преквалификацију на основни облик 
кривичног дела и донети ослобађајућу или осуђујућу пресуду, одно-
сно у случају наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења 
пресуду којом се оптужба одбија? 

ОДГОВОР: 
 Суд није везан за предлоге тужиоца у погледу правне квалифика-
ције кривичног дела, а како то птоизилази из одредбе члана 420. став 2. 
ЗКП па у вези конкретног питања, постоји могућност суда да оптуженог 
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који је оптужен за кривично дело које је квалификовано тежом последи-
цом огласи кривим за исто кривично дело у основном облику, у складу са 
изведеним доказима на главном претресу. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 
 

ОДБИЈАЈУЋА ПРЕСУДА 

 42.1. У случају апсолутне застарелости кривичног гоњења када је 
претрес отворен и рочишта одржана, да ли пресудом одбити оптужни 
предлог или предмет изнети већу из члана 21. став 4. ЗКП ради доно-
шења решења о обустави поступка?  

ОДГОВОР: 
 Главни претрес почиње у редовном поступку доношењем решења 
да се претрес одржи, а у скраћеном поступку објављивањем садржине оп-
тужног предлога или приватне тужбе. Сходно томе, ако је током трајања 
јединственог главног претреса дошло до застарелости кривичног гоњења 
или друге трајне процесне сметње за вођење кривичног поступка, претре-
сно веће или судија појединац, донеће пресуду којом се оптужба одбија, 
на основу члана 422. тачка 3. ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 20.10.2014. године) 

 

 

 42.2. Како се појавила нова пракса прекршајних судова да, када се 
у вези истог догађаја води поред прекршајног и кривични поступак, 
доносе решења о прекиду прекршајног поступка, а потом, иако кри-
вични поступак још увек није окончан, коју чињеницу углавном про-
веравају код кривичног суда, доносе решење о обустави прекршајног 
поступка због застарелости гоњења, да ли у том случају, суд који води 
кривични поступак треба да донесе одбијајућу пресуду на основу чла-
на 422. тачка 2) ЗКП, сходно одредби члана 4. став 1. ЗКП, односно на-
челу „ ne bis in idem“, јер је поступак правноснажно обустављен, или 
треба шире тумачити и ценити такву ситуацију, јер је прекршајни 
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поступак прекинут, а потом је обустављен, како би се спровео и окон-
чао кривични поступак? 

ОДГОВОР: 
 Одредбом члана 4. Законика о кривичном поступку је јасно дефи-
нисано начело „ ne bis in idem“, тиме што је прописано да нико не може 
бити гоњен за кривично дело за које је одлуком суда правноснажно осло-
бођен или осуђен или за које је оптужба правноснажно одбијена или је по-
ступак правноснажно обустављен што подразумева и обуставу прекршај-
ног поступка до које је дошло после прекида тог поступка, те ће у датој 
процесној ситуацији, уколико нађе да су испуњени и остали услови о оп-
тужби одлучити на основу одредбе члана 422. тачка 2) ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

 42.3. Ко одлучује о обустави кривичног поступка, након отварања 
претреса, услед застарелости кривичног поступка – веће из члана 21. 
став 4. ЗКП или поступајући судија? 

ОДГОВОР: 
 Застарелост је законски основ којим престаје право на изрицање 
кривичне санкције, односно право да се изврши изречена санкција и о ко-
ме суд води рачуна по службеној дужности. Како је главни претрес једин-
ствен, са дозвољеним одступањима прописаним чланом 388. ЗКП, те како 
је чланом 422. став 3. ЗКП прописано да ће се одбијајућа пресуда изрећи 
између осталог што се гоњење не може предузети због застарелости, по-
требно је након отварања главног претреса донети одбијајућу пресуду од 
судећег већа – у редовном поступку, или поступајућег судије појединца - 
уколико се ради о скраћеном поступку. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 
 

ОСУЂУЈУЋА ПРЕСУДА 

 43.1. Да ли изрека осуђујуће пресуде, када је окривљени осуђен на нов-
чану казну, треба да садржи алтернативно одређење да ће се неплаћена 
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новчана казна заменити казном затвора или казном рада у јавном интере-
су или пак у изреци треба да стоји само једна од ових могућности? 

ОДГОВОР: 
Када је окривљени осуђен на новчану казну, изрека пресуде мора 

да садржи одлуку о начину извршења новчане казне тј. одређење да ће се 
неплаћена новчана казна заменити или казном затвора или казном рада у 
јавном интересу зависно од процене суда у сваком конкретном случају. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 

 

 

 43.2. У вези кривичног дела одузимање малолетног лица из члана 
191. став 1. КЗ, дате су алтернативне радње извршења тог кривичног 
дела, да ли се у изреци пресуде мора означити алтернативна радња 
извршења истог кривичног дела и начин њеног извршења? 

ОДГОВОР: 
Изрека пресуде треба да садржи само ону радњу извршења кри-

вичног дела које је стављено на терет оптужним актом овлашћеног тужи-
оца а друге алтернативне радње из диспозитива кривичног дела које нису 
обухваћене радњом извршења, не могу бити део изреке пресуде.  

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 20.10.2014. године) 

 

 

 43.3. Када се у пресуди одлучује о примени мере безбедности забране 
управљања моторним возилом и када се одређује рок трајања мере, да 
ли треба написати да мера тече од дана правноснажности пресуде или од 
дана правноснажности пресуде уз навођење те конкретне пресуде, одно-
сно, да ли се ради о битној повреди ако се наведе само да мера почиње да 
тече од дана правноснажности пресуде, без навођења које пресуде? 

ОДГОВОР: 
 Навођење пословног броја пресуде којом се изриче мера безбедно-
сти није неопходно. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 27.10.2014. године) 



Питања и одговори                                          

 258

 43.4. Да ли у пресуди у којој се оптужени оглашава кривим и којом 
је суд оптуженог осудио на казну затвора до једне године и истовреме-
но одредио да ће се казна затвора извршити тако што ће је осуђени 
издржавати у просторијама у којима станује, суд мора одредити да ли 
ће се ова казна извршити са или без примене електронског надзора, 
обзиром да суд није у обавези да води рачуна о техничким могућно-
стима извршења казне? 

ОДГОВОР: 
 Ако је оптужени осуђен на казну затвора до једне године, у сми-
слу одредби члана 45. став 5. КЗ и члана 424. став 2. ЗКП, суд може одре-
дити да ће се казна затвора извршити у просторијама у којима станује 
(тзв. "кућни затвор") али у том случају мора одредити да ли ће се казна 
извршити са или без примене електронског надзора. 
 Уколико правноснажном пресудом није одређено да ли ће се казна 
"кућног затвора" извршавати са или без примене електронског надзора о 
томе ће се, у смислу одредбе члана 20. став 4. Закона о извршењу ванза-
водских санкција и мера ("Службени гласник РС" бр.55/2014), решењем 
на основу одредбе члана 278. ЗКП, изјаснити суд који је донео првостепе-
ну пресуду. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

ИЗОСТАНАК ОБРАЗЛОЖЕЊА ИЛИ ДЕЛИМИЧНО  
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕСУДЕ 

 44.1. У ситуацији када је оптуженом изречена казна затвора испод 
три године, а пресуда је заснована на признању датом у смислу члана 
88. ЗКП, да ли пресуда мора да садржи образложење или се може до-
стављати пресуда без образложења у смислу члана 429. став 1. тачка 
2. ЗКП? 

ОДГОВОР: 
У смислу одредбе члана 429. став 1. тачка 2) ЗКП одређује да 

управо у овој процесној ситуацији (да је оптуженом изречена казна затво-
ра до три године, а осуда је заснована на признању које испуњава претпо-
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ставке из члана 88. ЗКП), писмено израђена пресуда не мора да садржи 
образложење али је неопходно приликом објављивања пресуде поучити 
странке о томе да могу тражити образложење пресуде те ту поуку и њихо-
во изјашњење констатовати записнички. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 22.9.2014. године) 

 

 

 44.2. Одредбом члана 429. став 1. тачка 2) ЗКП прописано је да пи-
сано израђена пресуда не мора да садржи образложење ако је оптуже-
ном изречена казна затвора у трајању од три године, новчана казна, 
казна рада у јавном интересу, казна одузимања возачке дозволе, 
условна осуда или судска опомена, а осуда је заснована на признању 
окривљеног које испуњава претпоставке из члана 88. ЗКП – да ли се 
изостанак образложења односи на одлуку о изрицању мере безбедно-
сти, трошкове кривичног поступка, имовинско-правни захтев, одузи-
мање имовинске користи или одузимању имовине проистекле из кри-
вичног дела? 

ОДГОВОР: 
У овој процесној ситуацији изостанак образложења се не односи 

на одлуку о изрицању мере безбедности, трошкове кривичног поступка, 
имовинско-правни захтев, одузимање имовинске користи или одузимању 
имовине проистекле из кривичног дела и рок за жалбу против те пресуде 
тече од дана достављања пресуде. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 22.9.2014. године) 

 

 

 44.3. Чланом 429. став 1. тач. 1. и 2. ЗКП предвиђени су случајеви 
када писмено израђена пресуда не мора да садржи образложење. Да-
кле, законодавац је у тим случајевима ослободио судију обавезе да 
образложи писмено израђену пресуду. 

 Да ли у тим случајевима изостанак образложења може да пред-
ставља разлог за укидање пресуде и под који основ за укидање се може 
подвести (да ли то може да представља битну повреду поступка)? 
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 Да ли другостепени суд, укидајући пресуду због изостанка 
образложења, уколико пресуда у смислу наведених прописа није мо-
рала да садржи образложење, може да наложи првостепеном суду да 
„поступајући по примедбама суда за своју одлуку даје јасне разлоге 
које ће образложити“? 

ОДГОВОР: 
 Пресуда донета у смислу члана 429. став 1. тачка 2) ЗКП не мора 
да садржи образложење, а другостепени суд, поступајући по жалби на та-
кву пресуду, исту неће укинути због тога што не садржи образложење, с 
тим што првостепени суд треба да правно неуке странке које немају бра-
нииоца, поучи о праву да могу тражити образложење пресуде одмах по 
објављивању исте, у смислу члана 429. став 2. ЗКП и да то констатује у 
записник.  

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 

 

 44.4. Одредбом члана 429. став 3. тачка 1) ЗКП прописано је да ће 
писано израђена пресуда бити делимично образложена ако је окри-
вљени признао да је учинио кривично дело и да ће се образложење 
ограничити на чињенице и разлоге из члана 88. ЗКП и члана 428. став 
10. ЗКП. Да ли у том случају у образложење треба унети разлоге који 
се односе на одлуку о трошковима кривичног поступка и имовинско-
правном захтеву, што значи примену става 3. тачка 1)? 

ОДГОВОР: 
Признање окривљеног да је извршио кривично дело, у ком случају 

ће се образложење пресуде ограничити на чињенице и разлоге из чл. 88. и 
428. став 10. овог законика, не значи признање имовинскоправног захтева 
односно обавезе на плаћање трошкова поступка и уколико се, по објављи-
вању пресуде, није одрекао од права на жалбу, образложење пресуде, по-
ред чињеница и разлоге из чл. 88. и 428. став 10. ЗКП, мора садржавати и 
разлоге у вези и имовинскоправног захтева и трошкова поступка. Такође, 
у образложењу пресуде се морају навести разлози за одлуку о досуђеном 
имовинскоправном захтеву и о трошковима кривичног поступка, односно 
разлози за одлуку о одузимању предмета или имовинске користи приба-
вљене кривичним делом или имовине проистекле из кривичног дела уко-
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лико су странке и бранилац изјавили да се одричу права на жалбу, али не 
и лице из члана 433. ст. 4. и 5. ЗКП (оштећени и лице чији је предмет оду-
зет или од кога је одузета имовинска корист прибављена кривичним де-
лом или имовина проистекла из кривичног дела). 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 22.9.2014. године) 

 

 

ИСПРАВЉАЊЕ ГРЕШАКА У ПРЕСУДИ 

 45. Да ли се у смислу члана 431. став 1. ЗКП, могу исправљати 
грешке у именима и бројевима, као и друге очигледне грешке у писа-
њу и рачунању које постоје и у изворнику и у овереном препису – от-
правку пресуде или је дозвољено само вршити исправке у овереном 
препису – отправку пресуде, односно исправку несагласности писме-
но израђене пресуде са изворником? 

ОДГОВОР: 
 1. Изворник пресуде не може бити исправљен применом одредбе 
члана 431. ЗКП. На основу одредбе члана 431. ЗКП могу бити исправљене 
само очигледне грешке у писању овереног преписа пресуде било да се 
исти односе на грешке у писању у самом препису пресуде или се односе 
на несагласност између преписа и изворника. 
  2. Када је у питању исправка изворника пресуде у погледу очи-
гледних грешака у писању, таква исправка би могла бити извршена само 
сходно одредби члана 234. ЗКП. Таква исправка се може извршити и на-
кон објављивања пресуде, па и након израде преписа пресуде и да ЗКП не 
ограничава и не везује такву исправку за неку посебну фазу поступку, 
тачније не забрањује да се исправка записника о главном претресу изврши 
након објављивања пресуде. 
  3. Уколико дође до очигледне грешке у писању, рачунању и у извор-
нику и у писаном отправку, која је очигледна, неспорна и ноторна, могла би 
се прво извршити исправка изворника пресуде на записнику о главном пре-
тресу, применом одредбе члана 234. ЗКП, а након тога исправка пресуде тако 
што би се иста ускладила са изворником применом одредбе члана 431. ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 
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ЖАЛБА 

ПОУКА ОШТЕЋЕНОМ О ПРАВУ НА ЖАЛБУ 

 46. Када се окривљени и ОЈТ одрекну права на жалбу, да ли је по-
грешно у делимично образложеној пресуди само упутити да оштећени 
може да изјави жалбу? 

ОДГОВОР: 
 Када се окривљени и јавни тужилац одрекну права на жалбу, а 
оштећени се тог права није одрекао, у делимично образложеној пресуди, 
суд ће оштећеног упутити да може изјавити жалбу на одлуку о трошкови-
ма кривичног поступка и имовинско-правном захтеву (члан 429. став 3. 
тачка 3) у вези са чланом 433. став 4. ЗКП). 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 27.10.2014. године) 

 
 

ОДРИЦАЊЕ ОД ПРАВА НА ЖАЛБУ 

 47.1. Да ли у ситуацији када је донета пресуда којом је оглашен 
кривим и изречена му казна затвора од три године, оптужени може да 
се одрекне права на жалбу, одмах по објављивању пресуде у смислу 
члана 429. став 1. ЗКП или може да се одрекне права на жалбу тек ка-
да је примио писмени отправак пресуде у смислу члана 434. ЗКП, а 
пресуда је заснована на признању датом у смислу члана 88. ЗКП? 

ОДГОВОР: 
 У складу са одредбом члана 434. став 1. ЗКП окривљени коме је 
изречена ефективна казна затвора (без обзира да ли је или не признао из-
вршење кривичног дела) не може се одрећи од права на жалбу док му не 
буде достављен писмени отправак пресуде а уколико је реч о осуди на 
(ефективну) казну затвора у трајању до три године и та осуда је заснована 
на признању оптуженог које испуњава претпоставке из члана 88. овог за-
коника пресуда не мора имати образложење уколико то странке нису тра-
жиле – члан 429. став 1. тачка 2) ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 22.9.2014. године) 
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 47.2. Да ли се окривљени коме је изречена казна затвора, а након 
потпуног признања извршења кривичног дела, може одрећи права на 
жалбу, у ком случају пресуда не мора садржати образложење или не 
постоји могућност да се окривљени коме је изречена затворска казна 
одрекне права на жалбу? 

ОДГОВОР: 
 Окривљени који је осуђен на казну затвора од права на жалбу се 
може одрећи тек након што му је пресуда достављена а да ли ће та пресу-
да имати или не образложење одређено је одредбом члана 429. ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

БИТНЕ ПОВРЕДЕ ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА 

ПРЕКОРАЧЕЊЕ ОПТУЖБЕ 

 48.1. Да ли је прекорачена оптужба, ако суд - било првостепени или 
другостепени код кривичног дела угрожавање јавног саобраћаја, би-
ло да се ради о основном или квалификованом облику (а што се одно-
си и на остала дела са такозваном бланкетном диспозицијом) у изре-
ци пресуде чињенични опис кривичног дела усагласи са чињеничним 
стањем утврђеним на главном претресу пред првостепеним судом 
или на претресу пред другостепеним судом, тако што га подводе под 
бланкетну норму која није идентична са бланкетном нормом из опту-
жног акта? 

ОДГОВОР: 
По ставу Врховног касационог суда, неће бити прекорачења опту-

жбе уколико суд у диспозитиву пресуде у опису кривичног дела измени 
чињенични опис у односу на бланкетну норму ако то није теже по опту-
женог. У супротном уколико се на штету оптуженог дода још нека(е) по-
вреда(е) суд ће прекорачити оптужбу и починити повреду кривичног по-
ступка. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 
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 48.2. Да ли се има сматрати прекорачењем оптужбе уколико суд у 
пресуди прецизира вредност ствари (одузете, оштећене и слично), по-
што је то пропуштено од стране тужиоца, а све ради исправног прав-
ног квалификовања радњи кривичног дела? 

ОДГОВОР: 
Ако је висина имовинскоправне користи обележје кривичног дела, 

а утврђена вредност је већа од вредности која одговара квалификацији из 
оптужбе постојеће прекорачење оптужбе, док би се у осталим случајевима 
могло вршити прецизирање у том смислу. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 

 

ПОВРЕДА КРИВИЧНОГ ЗАКОНА 

 49. Да ли је учињена повреда кривичног закона уколико је, код 
осуде за кривично дело из члана 246а став 1. КЗ, наведено „једна та-
блета спида“, без навођења грамаже, те да ли би првостепени суд пре-
корачио оптужбу уколико би навео грамажу, а која од стране тужила-
штва није наведена? 

ОДГОВОР: 
 Неће постојати повреда кривичног закона уколико је, приликом 
осуде за кривично дело из члана 246а став 1. КЗ, само наведено „једна та-
блета спида“, без навођења тежине, јер је евидентно да се ради о малој ко-
личини опојне дроге (која је намењена за сопствену употребу), а иначе 
питање „мале количине“ је ствар оцене суда у сваком конкретном случају. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 
 

ПОГРЕШНО И НЕПОТПУНО УТВРЂЕНО  
ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ 

 50. Ако странка у жалби наведе да пресуду побија због погрешно 
и непотпуно утврђеног чињеничног стања, при чему једино образла-
же да није утврђена околност која уопште не чини облежје кривичног 
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дела, а не наводи да је суд погрешно утврдио правно релевантно чи-
њенично стање, да ли ће се суд испитујући пресуду у правцу побијања 
ограничити на испитивање пресуде само у односу на то да ли је суд 
погрешно утврдио чињеницу која не представља обележје кривичног 
дела или и на одлучне чињенице? 

ОДГОВОР: 
 Ако се жалбом не побија чињенично стање у погледу чињеница 
које су предмет доказивања, односно чињеница које чине обележје кри-
вичног дела, чињеница од којих зависи примена одредаба кривичног по-
ступка или примена неке друге одредбе кривичног закона (члан 83 ЗКП), 
другостепени суд неће испитити чињенице на које указује жалба, а које 
нису предмет доказиања, јер не утичу на правилност и потпуног чињенич-
ног стања, од чега зависи примена кривичног закона. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 
 

ОДГОВОР НА ЖАЛБУ 

 51. Да ли жалбе окривљеног и његовог браниоца треба доставља-
ти на одговор оштећеном који није супсидијарни тужилац или при-
ватни тужилац и његовом пуномоћнику, имајући у виду одредбе чла-
на 444. став 1. ЗКП, да се примерак жалбе доставља противној стран-
ци, док је чланом 2. став 1. тачка 9) ЗКП прописано да су странке ту-
жилац и окривљени а не и оштећени, а посебно имајући у виду да, 
сходно одредбама новог ЗКП, јавни тужилац увек присуствује глав-
ном претресу? 

ОДГОВОР: 
У смислу одредбе члана 444. став 1. ЗКП, у датој процесној ситуа-

цији, примерак жалбе окривљеног и/или његовог браниоца се доставља 
супротној страни, односно јавном тужиоцу, а не и оштећеном. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 
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ГРАНИЦЕ ИСПИТИВАЊА ПРЕСУДЕ 

 52. Странке у кривичном поступку у жалби као основ побијања 
првостепене пресуде наводе битне повреде одредаба кривичног по-
ступка из члана 438. став 2. тачка 2. ЗКП, јер су разлози пресуде пот-
пуно нејасни и у знатној мери противречни. Често се не образлаже за-
што су нејасни и у чему се огледа противречност разлога пресуде. Да-
кле, означен је само основ, а не и правци побијања. У којим граница-
ма другостепени суд тада испитује пресуду, да ли у погледу чињеница 
које чине основ кривичног дела? 

ОДГОВОР: 
 Имајући у виду и ранију праксу Врховног суда Србије, уколико се 
само означи повреда а нису дати посебни разлози суд ће у том делу одби-
ти жалбу. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 
 

ПРЕИНАЧЕЊЕ НА ГОРЕ 

 53. Преиначење решења о трошковима поступка у правцу утвр-
ђивања мањег износа, у ситуацији када је жалбу изјавио ангажовани 
бранилац окривљеног лица, који у корист окривљеног лица потражу-
је већи износ од утврђеног, а ради се о трошковима који у смислу чла-
на 265. ЗКП падају на терет буџетских средстава суда, да ли би се то 
могло сматрати повредом начела reformacio in peus? 

ОДГОВОР: 
 Забрана преиначења на штету оптуженог, сходно члану 453. ЗКП 
односи се на правну квалификацију кривичног дела и кривичну санкцију а 
у описаној процесној ситуацији другостепени суд је повредио одредбу 
члана 467. став 1. ЗКП у погледу обима (дела) испитивања решења. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 16.4.2014. године) 
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ИСПИТИВАЊЕ ПРЕСУДЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ 

 54. Да ли се наступање апсолутне застарелости може испитати по 
службеној дужности у случајевима када се то у жалби не истиче, одно-
сно, уколико је застарелост кривичног гоњења наступила након доно-
шења првостепене пресуде па се на ту повреду поступка и није могло 
указивати жалбом? ( Питање су поставили сви апелациони судови) 

ОДГОВОР: 
Налазећи да је реч о правној празнини у новом ЗКП, Кривично оде-

љење Врховног касационог суда је мишљења да се у жалбеном поступку пи-
тање застарелости кривичног гоњења може испитивати по службеној дужно-
сти само уколико је до исте дошло у периоду након истека рока за жалбу па 
до доношења другостепене одлуке, а на основу овлашћења из одредбе члана 
459. став 1. реченица друга, у вези са чланом 451. ст. 2. или 3. ЗКП, у зави-
сности од тога ко је уложио жалбу. По истом основу, другостепени суд је 
овлашћен да испитује и повреде закона уколико је, након истека рока за жал-
бу а до доношења другостепене одлуке, кривични закон промењен у толико 
што је дошло до декриминације кривичног дела (повреда члана 439. тачка 1) 
ЗКП) или га треба применити као блажег (повреда члана 439. тачка 2) ЗКП у 
вези члана 5. КЗ) а услед чега је наступила застарелост кривичног гоњења. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 

 

 

ПРЕИНАЧЕЊЕ ПРЕСУДЕ 

 55. Ако је првостепеном пресудом окривљени оглашен кривим за 
кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359. КЗ, а у 
току жалбеног поступка је дошло до измене КЗ и због својства одго-
ворног лица из члана 234. КЗ, може ли се преиначити одлука у погле-
ду правне квалификације дела, ако у радњама описаним у изреци пр-
востепене пресуде није изричито речено да је прибављена против-
правна имовинска корист, а из описа радњи извршења је јасно се ра-
ди о противправној имовинској користи? 

ОДГОВОР: 
 Како је појам „било каква корист“, шири од појма „противправна 
имовинска корист“ и ако из описа радњи извршења јасно произилази да се 
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ради о противправној имовинској користи, може се преиначити првосте-
пена одлука на дело из члана 234. КЗ прихватањем става и навођењем да 
се ради о противправној имовинској користи. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 

 
 

УКИДАЊЕ ПРЕСУДЕ И НАЛОЗИ ПРВОСТЕПЕНОМ СУДУ 

 56. Странка побија пресуду због погрешно утврђено чињеничног 
стања, али не предлаже да суд изврши доказивање саслушањем све-
дока који је присуствовао догађају, расположива сазнања упућују на 
то да ће сведок потврдити наводе жалбе. Да ли другостепени суд у 
случају када из списа предмета закључи да је чињенично стање по-
грешно утврђено, може укинути пресуду и дати налог првостепеном 
суду да одреди извођење доказа саслушањем сведока кога странке ни-
су предложиле? 

ОДГОВОР: 
 Другостепени суд не може дати налог да се саслуша сведок чије 
саслушање није предложено, јер не зна у ком правцу ће сведок сведочити 
ни да ли ће одређивање овог доказа ићи на штету оптуженог. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 
 

ЖАЛБА ПРОТИВ ДРУГОСТЕПЕНЕ ПРЕСУДЕ 

 57. Да ли странка има право на жалбу против другостепене пресу-
де којом је преиначена пресуда којом је оптужба одбијена на осуђују-
ћу пресуду? 

ОДГОВОР: 
 Сходном применом одредбе члана 463. ЗКП којом је прописано да 
жалба против другостепене пресуде дозвољена само ако је другостепени 
суд преиначио првостепену пресуду којом је оптужени ослобођен од оп-
тужбе и изрекао пресуду којом се оптужени оглашава кривим, жалба је 
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дозвољена и када другостепени суд преиначи пресуду којом се оптужба 
одбија и изрекне пресуду којом се окривљени оглашава кривим. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 
 

ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА 

 58. Како поступити у предмету који је правноснажно окончан 
пред Окружним судом у Косовској Митровици, где је окривљеном су-
ђено у одсуству, Виши суд у Врању је делегиран за одлучивање по 
предлогу за одузимање имовине, а у међувремену је осуђени поднео 
захтев за понављање поступка Вишем суду у Косовској Митровици, а 
кривични списи се налазе у Вишем суду у Врању? 

ОДГОВОР: 
 У описаној ситуацији прво треба одлучити о понављању поступка 
(обавезно због суђење у одсуству), а тек потом у зависности од исхода тог 
поступка и о трајном одузимању имовине. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК 

СУЂЕЊЕ У ОДСУСТВУ 

 59. Да ли је за одлучивање о предлогу за суђење у одсуству у скра-
ћеном поступку надлежан да поступа судија појединац или веће из 
члана 21. став 4. ЗКП? 

ОДГОВОР: 
Одредбом члана 381. ЗКП прописано је да решење о суђењу у од-

суству доноси веће, на предлог тужиоца. Одредбом члана 495. ЗКП про-
писано је да се у скраћеном поступку примењују одредбе члана 496. до 
члана 528. овог законика, а уколико у овим одредбама није нешто посебно 
прописано, сходно ће се примењивати остале одредбе овог законика. У 
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наведеним одредбама није прописано ништа посебно у погледу надлежно-
сти за доношење решења о суђењу у одсуству, па стога произилази да ће 
се у скраћеном поступку примењивати одредба члана 381. ЗКП, у смислу 
одредбе члана 21. став 4. ЗКП, којом је прописано да одлуке ван главног 
претреса доноси веће од троје судија. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 
 

КОРИШЋЕЊЕ ИСКАЗА СВЕДОКА ПРЕД РАДНИЦИМА  
ПОЛИЦИЈЕ 

 60. Да ли се у доказном поступку могу користити искази сведока 
дати на записнику пред овлашћеним службеним лицем полицијске 
управе, чије саслушање су као доказне радње поверене на основу чла-
на 499. став 2. у вези са чланом 299. став 4. ЗКП, од стране ОЈТ поли-
цији, а без претходно добијене сагласности од судије за претходни по-
ступак или уз претходно добијену сагласност – одобрење? 

ОДГОВОР: 
 Искази сведока дати на записнику пред овлашћеним службеним 
лицима полицијске управе, по овлашћењу јавног тужиоца (члан 499. став 
2. у вези са чланом 299. став 4. ЗКП), могу се користити у доказном по-
ступку ако су дати у складу са одредбама ЗКП, с тим што сагласност су-
дије за претходни поступак није потребна. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 27.10.2014. године) 

 
 

ИСПИТИВАЊЕ ОПТУЖНОГ АКТА 

 61. На оптужницу је по старом ЗКП изјављен приговор, по новом 
ЗКП је предвиђен скраћени поступак, како третирати приговор? 

ОДГОВОР: 
У случају када је на оптужницу по раније важећем ЗКП изјављен 

приговор о коме до 1.10.2013. године није одлучено, а по новом ЗКП је за 
тај случај предвиђен скраћени поступак, судија појединац ће поступати 



Кривично одељење 
 

 271

као да приговора нема, а оптужни акт ће испитати сходно одредбама чл. 
501-503. важећег ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 
 

ОДБАЦИВАЊЕ ПРИВАТНЕ ТУЖБЕ 

 62. На који начин ће поступати судија када утврди да је приватна 
тужба поднета због кривичног дела за које се гоњење предузима по 
службеној дужности? 

ОДГОВОР: 
У конкретном, потребно је донети решење којим ће се приватна 

тужба одбацити по основу из члана 502. ЗКП, јер нема захтева овлашће-
ног тужиоца. Одбацивањем приватне тужбе не повређује се право приват-
ног тужиоца да иницира нови поступак пред надлежним органом. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 27.10.2014. године) 

 
 

РОЧИШТЕ ЗА ИЗРИЦАЊЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ 

 63. Да ли је суд овлашћен да прихвати предлог јавног тужиоца из 
члана 512. став 3. тачка 1. ЗКП, којим је прописано изрицање новча-
не казне са условљавањем новчане казне, с обзиром на то да је ово су-
протно члану 66. став 5. КЗ, којом одредбом су прописани услови за 
изрицање условне осуде? 

ОДГОВОР: 
 Одговор на ово питање садржан је у одредби члана 514. ЗКП којом је 
предвиђено да ће суд, уколико је у захтеву тужиоца предложено изрицање ка-
зне или кривичне санкције, која по члану 512. став 3. ЗКП или по кривичном 
законику није допуштена (став 1. тачка 2) наредбом одредити главни претрес, 
јер нису испуњени услови за изрицање кривичне санкције на рочишту. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 31.3.2014. године) 
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ПОСТУПЦИ ЗА ИЗРИЦАЊЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ 

 64.1. Када је јавни тужилац одбацио кривичну пријаву да ли је 
оштећени као супсидијарни тужилац овлашћен за подношење предло-
га за изрицање мере безбедности обавезно психијатријско лечење, ка-
да је у току поступка по оптужби оштећеног као тужиоца утврђено да 
је окривљени био неурачунљив у време извршења кривичног дела? 

ОДГОВОР: 
 На основу одредбе члана 522. ЗКП, предлог за изрицање мере без-
бедности обавезно психијатријско лечење према неурачунљивом учинио-
цу може поднети само јавни тужилац, а оштећени као тужилац и приватни 
тужилац нису овлашћена лица за подношење предлога. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

 64.2. У спроведеној истрази вештачењем је утврђено да је урачун-
љивост окривљеног била смањена до битног (или битно) и да је инди-
кована мера безбедности обавезног психијатријског лечења, с тим да 
је вештак определио меру лечења на слободи. Јавни тужилац у опту-
жби предлаже изрицање мере безбедности обавезног психијатријског 
лечења у установи. Да ли је суд слободан да према изреченој казни 
(изриче затворску казну) изрекне меру затвореног типа без допунског 
изјашњења вештака на околности евентуалних контраиндикација у 
погледу начина извршења мере, имајући у виду одредбу члана 82. 
став 3. Кривичног законика? 

ОДГОВОР: 
 Суд није везан предлогом вештака о начину извршења мера без-
бедности, па не мора да прибавља допунско изјашњење, а о мери безбед-
ности одлучује у складу са одредбама чланова 81. и 82. КЗ. Када суд из-
рекне казну оптуженом који је учинио кривично дело у стању битно сма-
њене урачунљивости, изрећи истом пресудом и меру безбедности обаве-
зног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, ако утвр-
ди да за то постоје законски услови - члан 529. ЗКП. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 
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ПОСТУПЦИ ЗА ПРЕИНАЧЕЊЕ ПРАВНОСНАЖНЕ ПРЕСУДЕ 

ПОСТУПАК ЗА ОПОЗИВАЊЕ УСЛОВНЕ ОСУДЕ 

 65.1. Ко је надлежан за одлучивање о опозиву условне осуде, судија 
појединац који је донео одлуку или судија по редоследу пријема пред-
мета и да ли предмет добија нови-други број? 

ОДГОВОР: 
Поступак за опозивање условне осуде спроводи и одлуку доноси у 

посебном поступку (одредбе чл. 545-551. ЗКП) у предмету под новим по-
словним бројем, судија по редоследу пријема предмета, а не судија који је 
донео одлуку, због тога што овом поступку претходи правноснажно окон-
чање кривичног поступка у коме је изречена условна осуда, чиме се завр-
шава рад тог судије по предмету. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 

 

 65.2. Ко је судија појединац код опозива условне осуде (члан 546. 
ЗКП)? 

ОДГОВОР: 
Члан 545. ЗКП прописује који суд суди у поступку за опозив 

условне осуде, па се зависно од тога одређује и судија појединац, при че-
му то може бити и судија који је изрекао условну осуду. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 

 

ПОСТУПЦИ ЗА ПРЕИНАЧЕЊЕ ОДЛУКЕ О КАЗНИ 

 66.1. У ситуацији када веће из члана 21. став 4. ЗКП, приликом спа-
јања казни по две или више пресуде не узме у обзир да је у односу на 
неку од тих казни била примењена амнестија, било да за амнестију 
уопште није знало (решење о амнестији које је донео други суд није 
достављено суду који одлучује о спајању казни), или је пропустило да 
приликом доношења нове пресуде урачуна и амнестију која је приме-
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њена у односу на казну по једној од пресуда и пресуда о спајању казни 
постане правноснажна (странке нису уложиле жалбу), да ли осуђено 
лице има издржати целокупну казну по овој новој "Кв" пресуди или 
је установа за изрицање затворских казни овлашћена да у односу на 
ову правноснажну пресуду урачунава амнестију и да урачунавањем 
амнестије раније отпусти осуђеног са издржавања казне, пре него што 
би он био отпуштен у складу са правноснажном "Кв" пресудом? У 
случају да установа за извршење затворских казни овако поступи, да 
ли је суд овлашћен да ово лице упути на издржавање остатка казне? 

ОДГОВОР: 
 Правноснажношћу пресуде којом је извршено спајање казни за-
твора, претходне казне су изгубиле своју самосталност па како је у по-
ступку њеног доношења повређен закон јер нису примењене одредбе о 
амнестији, исте повреде се могу отклонити једино пресудом Врховног ка-
сационог суда у поступку по захтеву за заштиту законитости поднетом у 
односу на ту „Кв“ пресуду . 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 31.3.2014. године) 

 

 

 66.2. Код поступка за изрицање јединствене казне, да ли је суд у 
обавези да по службеној дужности проверава да ли осуде за које се 
тражи спајање казне испуњавају услове за примену Закона о амне-
стији и да ли, уколико се утврди да су услови испуњени, суд одлучује 
о примени Закона о амнестији у оквиру исте одлуке којом окривље-
ног осуђује на јединствену казну затвора? 

ОДГОВОР: 
 У поступку за изрицање јединствене казне суд није у обавези да 
по службеној дужности проверава да ли осуде које су предмет захтева за 
спајање казни испуњавају услове за примену закона о амнестији. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 

 

 66.3. Да ли се у поступку изрицања јединствене казне затвора, ако 
су испуњени законски услови из члана 62. став 1. КЗ и члана 552. став 
1. тачка 1) ЗКП могу спајати две казне затвора од којих је једна казна 
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затвора која треба да се изврши у „класичној затворској установи“, а 
друга казна она коју осуђени по одлуци суда, сходно члану 45. став 5. 
КЗ, треба да издржи на тај начин што не сме напуштати просторије у 
којима станује (тзв."кућни затвор")? 

 21. Уколико се овакве две казне могу спајати и изрицати је-
динствена казна затвора, како онда треба да гласи изрека пресуде ко-
јом се те две казне спајају у једну јединствену и на који начин ће се у 
том случају та јединствена казна затвора извршити, односно где ће се 
извршити – у просторијама у којима осуђени станује или у затворској 
установи? 

ОДГОВОР: 
 У смислу одредбе члана 552. став 1. тачка 1) ЗКП дозвољено је 
спајање казне затвора (члан 45. став 1. КЗ) и казне затвора коју осуђени по 
одлуци суда, сходно члану 45. став 5. КЗ, треба да издржи на тај начин 
што не сме напуштати просторије у којима станује (тзв."кућни затвор") и 
изрицање јединствене казне по правилима за одмеравање казне за дела у 
стицају а појединачне казне су изгубиле своју самосталност. 
 Уколико је јединствена казна затвора изречена у трајању до једне 
године суд ће ценећи све околности (члан 45. став 5. КЗ) одлучити да ли 
ће одредити да се изврши на начин што не сме напуштати просторије у 
којима станује (тзв."кућни затвор") а уколико је јединствена казна изрече-
на у трајању од преко једне године, не могу се применити одредбе члана 
45. ст. 5. и 6. КЗ. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 
 

ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ОСУЂЕНОГ 

ПОСТУПАК ЗА ПУШТАЊЕ НА УСЛОВНИ ОТПУСТ 

 67.1. Да ли судови приликом одлучивања о условном отпусту могу 
позитивну одлуку о молби за условни отпуст условљавати обавезом 
да је осуђени у току издржавања казне признао извршење кривичног 
дела и изразио кајање? 
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ОДГОВОР:  
 Самоиницијативно признање окривљеног и кајање треба ценити у 
склопу свих осталих околности, које се тичу тога да ли је постигнута свр-
ха кажњавања односно да ли се у току издржавања казне осуђени тако по-
правио да се са основом може очекивати да на слободи неће учинити ново 
кривично дело те то стога не може бити ни разлогом због кога би се уки-
нула одлука како би се окривљени о томе изјаснио. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

 67.2. У пракси апелационог суда се појављују одлуке у којима се 
инсистира да првостепени суд приликом одлучивања о молби за 
условни отпуст треба да утврди да ли је дошло до окончања поступка 
ресоцијализације. Службена лица КПЗ која првостепени судови са-
слушавају одбијају да се изјасне о томе да је процес ресоцијализације 
окончан, јер они према осуђеном лицу програм поступања реализују 
до последњег дана боравка осуђеног у КПЗ. Како поступити у датој 
ситуацији? 

ОДГОВОР: 
 Извештај установе у којој осуђени издржава казну треба да обу-
хвати само мишљење о постигнутим резултатима рада са осуђеним и њи-
хову процену о сналажењу осуђеног у постпеналним условима а од којих 
околности зависи одлука суда. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

 67.3. Да ли је обавезно присуство представника завода код одлучи-
вања о условном отпусту у смислу члана 565. став 2. ЗКП? 

ОДГОВОР: 
Одредбом члана 565. став 2. ЗКП прописано је да се на рочиште за 

одлучивање о молби за условни отпуст позива представник завода у коме 
осуђени издржава казну затвора, ако је извештај позитиван и представник 
завода не мора бити присутан уколико је уредно обавештен а предлог је 
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потпуно и јасно образложен. У супротном, представник завода мора бити 
присутан. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 

 

ПОСТУПАК ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 68. Шта радити са предметима у којима је истекла кушња? Да ли 
о томе обавештавати надлежну Полицијску управу како би брисали 
осуду (члан 569. ЗКП)? 

ОДГОВОР: 
Одредба члана 569. ЗКП прописује да поступак за законску реха-

билитацију по службеној дужности покреће орган надлежан за вођење ка-
знене евиденције, при чему се, након правноснажности одлуке, којом се 
изриче кривична санкција, препис исте уз одговарајући допис шаље над-
лежним полицијским органима. Стога, у случајевима у којима је правно-
снажно изречена условна осуда, након истека времена проверавања, није 
потребно посебно обавештавати надлежну полицијску управу ради бриса-
ња осуде, пошто већ располаже потребним подацима. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

КРИВИЧНИ ЗАКОНИК 

ПРИМЕНА БЛАЖЕГ ЗАКОНА (члан 5. став 2. КЗ) 

 69. Кривичним законом Републике Србије („Службени гласник РС“ 
10/02 од 1.3.2002. године 11/2002 од 7.3.2002. године), инкриминисана су 
кривична дела корупције у која спадају и кривична дела корупција у 
здравству из члана 255е и корупција у просвети из члана 255ж. Кривич-
ним закоником, који се примењује од 1.1.2006. године изостављена су 
кривична дела корупције. Уколико суд на основу изведених доказа утвр-
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ди да је оптужено лице у време извршења кривичног дела предузимало 
радње које се могу подвести под правну квалификацију кривичног дела 
корупције у здравству из члана 255е Кривичног закона Републике Срби-
је или кривичног дела корупције у просвети из члана 255ж истог закона, 
да ли се може огласити кривим за то кривично дело или се радње квали-
фикују као неко дуго кривично дело (злоупотреба службеног положаја, 
примање мита и др) имајући у виду одредбе члана 5. Кривичног закони-
ка, којима је између осталог прописано да ће се, ако је после извршења 
кривичног дела измењен закон, једном или више пута, применити закон 
који је најблажи за учиниоца? 

ОДГОВОР: 
Основно је правило да се увек примењује закон који је важио у 

време извршења кривичног дела, сем у случају уколико је извршена де-
криминација радњи које се окривљеном стављају на терет. Уколико но-
вим законом није извршена декриминација кривичног дела, нови закон се 
примењује само уколико је блажи по учиниоца (члан 5. став 2. КЗ). 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 

 

КАЗНА "КУЋНОГ ЗАТВОРА" (члан 45. став 5. КЗ) 

 70. Да ли сходно одредби члана 45. ст. 5. и 6. КЗ страни државља-
нин може издржавати казну затвора у кућним условима? 

ОДГОВОР: 
 И страни држављанин, који има пријављено боравиште на територи-
ји Републике Србије, може издржавати казну затвора у кућним условима. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 
 

УСЛОВНИ ОТПУСТ (члан 46. КЗ) 

 71. Шта мора да садржи извештај КПЗ у поступку по молби за 
условни отпуст? Да ли је потребно да се КПЗ децидирано изјасни да 
ли је остварена сврха кажњава (члан 46. КЗ)? 
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ОДГОВОР: 
Завод за извршење казне затвора се у извештају о владању и пона-

шању осуђеног за време издржавања казне, не мора децидно изјашњавати 
о томе да ли је у односу на то лице постигнута сврха кажњавања с обзи-
ром да је то предмет оцене суда који одлучује о условном отпусту али је 
неопходно да садржи податке о његовом владању, радном ангажовању и 
другим околностима на основу којих података суд може оценити да ли су 
остварени услови из члана 46. став 1. КЗ. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 
 

РАД У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ  

 72. Према члану 52. тачка 4. КЗ рад у јавном интересу се не може 
изрећи без пристанка учиниоца. У којој фази поступка треба затра-
жити изјашњење окривљеног, а да се не прејудицира одлука суда по 
питању кривице, односно не повреди принцип презумције невиности, 
нарочито уколико се окривљени брани негирајући извршење кривич-
ног дела? 

ОДГОВОР: 
 Ако се кривични поступак води због кривичног дела за које се по 
закону може изрећи казна рад у јавном интересу, суд ће то окривљеном 
предочити, као могућност, у фази давања завршних речи и затражити да 
се изјасни у вези са тим. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 
 

УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ (члан 57. став 3. КЗ) 

 73. Чланом 57. став 3. Кривичног законика је предвиђено да се не 
може ублажити казна учиниоцу кривичног дела који је раније осуђи-
ван за истоврсно кривично дело. Да ли се то односи на осуде пре него 
што је учињено предметно кривично дело или на осуде пре пресуђења 
за предметно кривично дело? 
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ОДГОВОР: 
 Одредбе члана 57. став 3. КЗ се односе на осуде за истоврсна кри-
вична дела која је учинилац извршио пре чињења предметног кривичног 
дела. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 

 

МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ОДУЗИМАЊЕ ПРЕДМЕТА (члан 87. КЗ) 

 74. Када јавни тужилац стави предлог за одузимање предмета из 
моралних разлога (члан 87. КЗ) пре покретања кривичног поступка, у 
вези са кривичним делом неовлашћено организовање игара на срећу 
из члана 352. КЗ, код чињенице да је поступак одлагања кривичног 
гоњења тек започео или да ће започети (како тужилац поднеском из-
вештава суд), шта би био предмет оцене суда, односно од каквог зна-
чаја за одлуку би имала околност да поступак одлагања није ни отпо-
чео или да није окончан, те ко би био функционало надлежан да доне-
се такву одлуку (судија за претходни поступак или Кв веће)? 

ОДГОВОР: 
 Суд није овлашћен да одлучује о мерама безбедности пре покрета-
ња судског поступка па ће стога судија за претходни поступак одбацити 
предлог за одузимање предмета. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 

 

ЗАСТАРЕЛОСТ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА (члан 103. КЗ)  
КОД ПРОДУЖЕНОГ КРИВИЧНОГ ДЕЛА 

 75. Када почиње да тече застарелост код продуженог кривичног 
дела, од дана када је учињена последња делатност која улази у појам 
тог продуженог кривичног дела у складу са теоријом делатности или 
застарелост тече посебно за сваку појединачну радњу извршења кри-
вичног дела? 
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ОДГОВОР: 
Застарелост кривичног гоњења код продуженог кривичног дела по-

чиње да тече засебно за сваку радњу кривичног дела која улази у састав про-
дуженог кривичног дела, почев од прве предузете противправне радње. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 
 

ПРЕКИД ЗАСТАРЕЛОСТИ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА  
(члан 104. став 3. КЗ) 

 76. У случају кад је од стране суда издата наредба за расписивање 
потернице, може ли се време од дана расписивања потернице рачуна-
ти у рок релативне застарелости кривичног гоњења или је расписи-
вање потернице радња трајног карактера усмерена на откривање 
окривљеног? 

ОДГОВОР: 
 Даном расписивања потернице прекида се релативна застарелост 
кривичног гоњења и од тог дана застарелост кривичног гоњења почиње 
поново да тече на основу члана 104. ст. 3.и 4. Кривичног законика. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 
 

ЗАСТАРЕЛОСТ ИЗВРШЕЊА МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ  
(чл. 106. и 107. КЗ) 

 77. Застарелост казне затвора и мере безбедности изречене истом 
пресудом с обзиром на то да члан 107. став 8. Кривичног законика, у 
делу који се односи на ток и прекид застарелости извршења казне и 
мера безбедности, гласи да се одредбе ст. 2. до 5. овог члана сходно 
примењују на застарелост и извршења мере безбедности, из чега про-
изилази да законик није предвидео да се одредбе из чл. 6. и 7. које се 
тиче наступања апсолутне застарелости извршења казне, сходно при-
мењују на застарелост извршења мера безбедности, те долази до ситу-
ација у пракси када је, нпр.лице осуђено на казну затвора у трајању 
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од једне године уз коју је изречена мера безбедности обавезног психи-
јатријског лечења и чувања у здравственој установи, осуђени је у 
бекству, дуже од четири године, у ком периоду ће доћи до апсолутне 
застарелости извршења казне, а како застарелост мере безбедностине 
тече за време за које се по закону извршење не може предузети, имају-
ћи у виду рокове застарелости мера безбедности прописане чланом 
106. став 2. Кривичног законика, поставља се питање начина изврше-
ња мере безбедности независно од казне уз коју је мера изречена? 

ОДГОВОР: 
 Застарелост извршења мере безбедности је прописана члановима 
106. и 107. став 8. КЗ. Стога, време извршења мере безбедности тече и 
подлеже застарелости, с тим што кривична санкција и мера безбедости из-
речена истом судском одлуком не морају да застаре истовремено. Самим 
тим се казна и мера безбедности могу извршити независно, под условом 
да извршење није застарело. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 16.4.2014. године) 

 
 

ОДУЗИМАЊЕ МАЛОЛЕТНОГ ЛИЦА (члан 191. КЗ) 

 78. Да ли код кривичног дела одузимање малолетног лица из чла-
на 191. КЗ малолетно лице о коме је реч у овом кривичном делу може 
(односно треба) да има статус оштећеног или не? 

ОДГОВОР: 
Код кривичног дела из члана 191. КЗ малолетно лице може имати 

статус оштећеног.  
(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-

ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 
 

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ (члан 194. КЗ) 
 79. Да ли је исправно сматрати да постоји кривично дело „насиље у 
породици“, у случају само једног догађаја, уколико је радња трајала 
(нпр.члан породице је психички или физички злостављан више сати), а 
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имајући у виду став неких већа да једна радња није кривично дело, те 
став других већа да се у том случају цене њихови претходни односи? 
Ако члан 112. тачка 30. КЗ предвиђа да се „трајним глаголом одређена 
радња кривичног дела сматра да је дело учињено ако је радња извршена 
једном или више пута“, зашто поједина већа апелационог суда код кри-
вичног дела насиље у породи сматрају да „једна радња није довољна да 
би се говорило о овом кривичном делу?“ 

ОДГОВОР: 
 "Код кривичног дела насиље у породици из члана 194. КЗ ради се 
о такозваној последичној радњи извршења која садржајно може бити раз-
личита али се мора тумачити у контексту начина извршења наведених у 
члану 194. став 1. КЗ - примена насиља, претња да ће се напасти на живот 
или тело и дрско и безобзирно понашање. Радња извршења предметног 
кривичног дела која је, дакле, дефинисана последицом, одређена је трај-
ним глаголом, те се, у смислу одредбе члана 112. став 30. КЗ, сматра да је 
дело учињено ако је радња извршена једном или више пута." (Из пресуде 
Врховног касационог суда Кзз 83/2012 од 24.10.2012. године) 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 

 

НЕДАВАЊЕ ИЗДРЖАВАЊА (члан 195. КЗ) 
 80. Да ли је кривично дело недавање издржавања из члана 195. КЗ 
трајно или продужено кривично дело, када наступа застарелост кри-
вичног гоњења код овог кривичног дела ? 

ОДГОВОР: 
"Кривично дело недавање издржавања из члана 119. став 1. КЗ ни-

је трајно кривично дело, већ је свршено сваким пропуштањем да се да из-
државање, како је одређено поравнањем, тј. судском одлуком и да се 
евентуално понављањем радње извршења према истом лицу, сваком но-
вом радњом остварује ново кривично дело и у том случају се ради о про-
дуженом кривичном делу". (Из образложења пресуде Врховног касацио-
ног суда Кзз 117/10 од 30.06.2010. године). У складу са овим треба ценити 
и застарелост појединих радњи које улазе у састав продуженог дела. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 
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УНИШТЕЊЕ И ОШТЕЋЕЊЕ ТУЂЕ СТВАРИ (212. КЗ) 

 81. У ситуацији када је на штету привредног друштва, чији су 
оснивачи физичка лица, извршено кривично дело уништење и оште-
ћење туђе ствари из члана 212. КЗ, да ли се имовина тог привредног 
друштва има сматрати приватном имовином физичких лица која су 
то друштво основала или је то имовина тог привредног друштва као 
самосталног субјекта, те да ли је за подношење оптужног акта против 
осумњичених за кривично дело из члана 212. КЗ надлежан јавни ту-
жилац или оштећени подношењем приватне тужбе? 

ОДГОВОР: 
Када је штету привредног друштва, чији су оснивачи физичка ли-

ца, извршено кривично дело уништење и ошећење туђе ствари из члана 
212. КЗ, имовина тог привредног субјекта, као правног лица, иако одвоје-
на од имовине физичких лица као оснивача, има се сматрати приватном 
имовином те је за гоњење надлежан и овлашћен приватни а не јавни ту-
жилац. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 17.11.2014. године) 

 
 

ПРОЦЕНАТ ТХЦ У КОНОПЉИ 
(чл. 246, 246а и 247. КЗ) 

 82. Да ли је, с обзиром на Закон о психоактивним контролисаним 
супстанцама и Правилник о условима за гајење конопље („Службени 
гласник РС“ 64/13 од 24.7.2013. године) неопходно да марихуана, одно-
сно cаnnabis sativa, као граматички објект радњи кривичних дела из 
чланова 246, 246а и 247. КЗ у себи садржи више од 0,3 % компоненте 
ТХЦ (тетрохидроканабиола) како би представљала опојну дрогу у 
смислу обележја бића наведених кривичних дела? 

ОДГОВОР: 
Код кривичног дела из члана 246. став 1. КЗ и других кривичних де-

ла у вези са опојном дрогом, битно је да ли је у питању врста и варијетет 
конопље који може да произведе психоактивну супстанцу ТХЦ, у количи-
ни већој од 0,3%, па ће кривично дело постојати ако је у питању та врста 
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канабиса, без обзира на то да ли је вештачењем утврђено да биљна мате-
рија у конкретном случају садржи ТХЦ у мањем или већем проценту од 
0,3%. Суштина је да је потребно вештачењем утврдити да ли се ради о вр-
сти и варијетету конопље који може да садржи више од 0,3 % ТХЦ. Вр-
ховни касациони суд је свој став исказао и својој одлуци посл. бр. Кзз 
63/2013 од 26.06.2013. године. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 

 
 

НЕОВЛАШЋЕНА ПРОИЗВОДЊА И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ 
ОПОЈНИХ ДРОГА (члан 246. став 1. КЗ) 

 83. Да ли је битно обележје кривичног дела неовлашћена произ-
водња и стављање у промет опојних дрога из члана 246. став 1. КЗ, 
када је радња извршења производња опојне дроге, да је производња 
вршена ради продаје? 

ОДГОВОР: 
 У законској диспозицији кривичног дела неовлашћена производња и 
стављање у промет опојних дрога из члана 246. став 1. КЗ, алтернативно је 
одређено више радњи извршења, између осталих и неовлашћена производња 
и неовлашћена продаја. Под производњом опојних дрога у смислу члана 246. 
став 1. КЗ подазумева се свака активност којом се из одређеног материјала 
може добити супстанца или препарат који има својство опојне дроге и за по-
стојање овог основног облика кривичног дела није од значаја да ли се неовла-
шћена производња опојних дрога врши ради промета или не. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 
 

ШУМСКА КРАЂА (члан 275. став 1. КЗ) 

 84. Чланом 275. став 1. КЗ је предвиђено да ко ради крађе обори у 
шуми, парку или дрвореду једно или више стабала, а количина оборе-
ног дрвета је већа од једног метра кубног, казниће се новчаном ка-
зном или затвором до једне године.  
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Да ли опис радње извршења код кривичног дела шумске кра-
ђе из члана 275. став 1. КЗ имајући у виду цитирани законски текст, 
треба да садржи наводе у вези тога шта је учинилац касније, након 
обарања стабала, са њима учинио?  

 Да ли ће изрека пресуде у којој није наведено шта је учинилац 
урадио са обореним стаблима бити неразумњива? 

ОДГОВОР: 
 Ако из описа радњи извршења конкретног кривичног дела из чла-
на 275. став 1. КЗ јасно произилази да су у датом случају стабла обарана 
ради крађе, у истом не мора бити посебно наведено шта је учинилац, на-
кон обарања, учинио са стаблима. Самим тим изрека пресуде у којој није 
наведено шта је учинилац урадио са обореним стаблима неће бити нера-
зумњива. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 

 
 

НЕОВЛАШЋЕНА ПРОИЗВОДЊА, ДРЖАЊЕ, НОШЕЊЕ  
И ПРОМЕТ ОРУЖЈА И ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА  

(члан 348. КЗ) 

 85.1. Ако се код неког у превозном средству које користи у саобра-
ћају налази оружје (нпр. у гепеку или испод седишта у путничком во-
зилу или седишту скутера), да ли то лице оружје држи или носи у сми-
слу члана 348. КЗ? 

ОДГОВОР: 
У описаној ситуацији има се сматрати се да то лице носи ватрено 

оружје. 
(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-

ног касационог суда 15.4.2014. године) 
 

 

 85.2. Да ли се ватрено оружје, у смислу члана 2. став 2. тачка 1. За-
кона о оружју и муницији („Службени гласник РС“ 9/92... 27/11), може 
сматрати оружјем уколико је несумњиво утврђено да је неисправно, 
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односно није способно да избацује пројектил потиском барутних или 
других гасова насталих као производ сагоревања погонске материје, 
а у вези кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и 
промет оружја и експлозивних материја из члана 348. Кривичног за-
коника, посебно да ли се неисправно ватрено оружје може сматрати 
оружјем у смислу кривичног дела из члана 348. став 4. КЗ, односно 
када је окривљени оптужен да је тачно одређеног дана неовлашћено 
носио оружје за које је вештачењем несумњиво утврђено да је функ-
ционално неисправно? 

ОДГОВОР: 
Ово је фактичко питање и одговор зависи од тога о каквом се оште-

ћењу ради, односно и неисправно оружје, уколико се ради о неком технич-
ком квару који се може отклонити (нпр.ударна игла неисправна), може пред-
стављати ватрено оружје, те ће се вештачењем утврдити да ли је реч о ватре-
ном оружју из члана 2. став 2. тачка 1) Закона о оружју и муницији. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 
 

НЕДОЗВОЉЕН ПРЕЛАЗ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ  
И КРИЈУМЧАРЕЊЕ ЉУДИ (члан 350. КЗ) 

 86. Затражено је признање стране судске одлуке за лице које је 
осуђено због кривичног дела кријумчарење миграната из члана 418. 
став 4. у вези става 1. КЗ Републике Македоније, а у чињеничном опи-
су дела стоји да је наведено лице илегално преводило мигранте преко 
државне границе из Републике Македоније у Републику Грчку (из Ре-
публуке Србије у Републику Македонију је остварен легалан улазак 
миграната). Да ли се може извршити признање стране судске одлуке, 
односно да ли у наведеним радњама има елемената кривичног дела из 
члана 350. Кривичног законика? 

ОДГОВОР: 
У описаној чињеничној ситуацији, нема кривичног дела. 
(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-

ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 
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НАВОЂЕЊЕ НА ОВЕРАВАЊЕ НЕИСТИНИТОГ САДРЖАЈА  
(члан 358. КЗ) 

 87. Да ли је код кривичног дела из члана 358. КЗ неопходно да је 
конкретно наведено лице које се доводи у заблуду или је довољно да у 
оптужењу стоји „надлежни орган“? 

ОДГОВОР: 
 Код кривичног дела навођење на оверавање неистинитог садржаја 
из члана 358. КЗ, неопходно је у опису дела означити и лице које се дово-
ди у заблуду и назив органа, тако да није довољно да у оптужењу стоји са-
мо „надлежни орган“. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 
 

ЗЛОУПОТРЕБА СЛУЖБЕНОГ ПОЛОЖАЈА (члан 359. КЗ) 

 88. Да ли се под појмом „друго“ лице (у вези прибављања какве 
користи), код кривичног дела злоупотреба службеног положаја из 
члана 359. КЗ, пре законских измена из септембра 2009. године, под-
разумева само физичко или пак и правно лице? 

ОДГОВОР: 
 Имајући у виду и досадашњу праксу Врховног касационог суда, 
полазећи од тога да су измене и допуне КЗ из 2009. године у овом делу 
ишле за тим да прецизирају већ постојећу праксу, под појмом „друго“ има 
се сматрати не само друго физичко него и друго правно лице. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 31.3.2014. године) 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 

 

 

 



Кривично одељење 
 

 289

ЗАКОН О МАЛОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА  
И КРИВИЧНОПРАВНОЈ ЗАШТИТИ МАЛОЛЕТНИКА 

 89. Да ли у кривичном поступку због кривичних дела за која није 
прописана казна затвора преко осам година, а као оштећени се јавља 
малолетно лице (недавање издржавања из члана 195. КЗ, недозвољене 
полне радње из члана 182. КЗ, насиље у породици из члана 194. КЗ и дру-
гих кривичних дела наведених у члану 150. Закона о малолетним учини-
оцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица), 
треба судити у већу или од стране судије појединца, с обзиром на одредбу 
наведеног члана 150. став 1. Закона о малолетним учиниоцима кривич-
них дела и кривичноправној заштити малолетних лица, према којој ве-
ће којим председава судија, који је стекао посебна знања из области пра-
ва детета и кривичноправне заштите малолетних лица, суди пунолет-
ним учиниоцима кривичних дела наведених у том члану, ако је оштеће-
ни у кривичном поступку малолетно лице и да ли судија која председава 
мора имати лиценцу да је стекао посебна знања из области права детета 
и кривичноправне заштите малолетних лица? 

ОДГОВОР: 
У складу са одредбом члана 150. Закона о малолетним учиниоци-

ма кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, у кри-
вичним поступцима против пунолетних учинилаца због, у том члану так-
сативно набројаних кривичних дела, у којима је малолетно лице оштеће-
но, мора судити веће којим председава судија који је стекао посебна зна-
ња из области права детета и кривичноправне заштите малолетних лица. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 4.4.2014. године) 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

ЗАКОН О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ  
ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА 

 90. Да ли председник већа који је започео са поступањем по захте-
ву за трајно одузимање имовине проистекле из кривичних дела по ра-
нијем Закону о одузимању имовине проистекле из кривичних дела 
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(„Службени гласник РС“ 97/2008), може након ступања на снагу но-
вог Закона о одузимању имовине проистекле из кривичних дела 
(„Службени гласник РС“ 32/2013), наставити да поступа као председ-
ник или члан ванпретресног већа, у смислу члана 38. став 4. помену-
тог закона, односно да ли је смисао наведене измене закона да се од 
поступања у поступку за трајно одузимање имовине искључи веће 
пред којим се држи главни претрес, односно председник тог већа 
(члан 28. став 3. ранијег закона о одузимању имовине проистекле из 
кривичног дела)? 

ОДГОВОР: 
Председник већа који је започео са поступањем по захтеву за трај-

но одузимање имовине проистекле из кривичног дела по ранијем Закону о 
одузимању имовине проистекле из кривичних дела („Службени гласник 
РС“ 97/2008), након ступања на снагу новог Закона о одузимању имовине 
проистекле из кривичних дела („Службени гласник РС“ 32/13), може на-
ставити да поступа као председник или члан ванпретресног већа, у смислу 
члана 38. став 4. наведеног закона. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

ОДЛАГАЊЕ ИЗВРШЕЊА КАЗНЕ 

 91.1. Да ли у смислу одредбе члана 61. став 1. Закона о извршењу 
кривичних санкција („Службени главник РС“ 55/2014), осуђени може 
више пута поднети молбу за одлагање извршења казне? 

ОДГОВОР:  
 У складу са одредбом члана 61. став 1. Закона о извршењу кривич-
них санкција („Службени гласник РС“ 55/2014), који се примењује од 
1.9.2014. године, осуђени може поднети молбу за одлагање извршења ка-
зне затвора у року од три дана од дана пријема налога за извршење казне 
а имајући у виду одредбе става 2. осуђени може практично поново подне-
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ти молбу за одлагање извршења казне уколико је реч о неком од у том 
ставу таксативно набројаних разлога. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 14.11.2014. године) 

 

 

 91.2. Када осуђени подноси молбу за одлагање извршења казне за-
твора више пута, које буду усвојене и сваки пут му се поново даје на-
лог за ступање на издржавање казна затвора, да ли у том случају, по-
сле сваког налога може да се позива на услове за одлагање из члана 
48. Закона о извршењу кривичних санкција или након што му се пр-
ви пут уважи молба и одложи издржавање казне затвора, осуђени мо-
же тражити одлагање извршења казне затвора само из разлога пропи-
саних у члану 50. став 2. ЗИКС-а? 

ОДГОВОР: 
Осуђени се после сваког новог налога за упућивање на издржава-

ње казне затвора може позивати на разлоге из члана 48. ЗИКС-а. 
(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-

ног касационог суда 2. и 4.12.2013. године) 
 

 

НАДЛЕЖНОСТ 

 92. Да ли је одељење за извршење кривичних санкција Основног 
суда надлежно да поступа у предметима Привредног суда када је ре-
шењем због непоступања по пресуди, новчана казна замењена казном 
затвора? 

ОДГОВОР: 
 Када је правноснажно осуђеном одговорном лицу, решењем При-
вредног суда, изречена новчана казна због неплаћања замењена казном за-
твора, за упућивање окривљеног на издржавање казне затвора надлежан је 
Основни суд будући да је неопходно имати у виду разлику између извр-
шења новчане казне (које врши Привредни суд доношењем решења о за-
мени за казну затвора због неплаћања) и упућивања на издржавање казне 
затвора у (том) случају замене новчане казне казном затвора (У овом сми-
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слу се изјаснио и Врховни касациони суд у више одлука - тако Решење 
Врховног касационог суда Кс 34/2011 од 28.03.2011. године и др). 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 15.4.2014. године) 

 

 

ЗАМЕНА КАЗНЕ ЗАТВОРА ЗА «КУЋНИ ЗАТВОР» 

 93. 1. Да ли лице правноснажно осуђено у кривичном поступку на 
ефективну казну затвора, пре 1.9.2014. године, тј. пре ступања на сна-
гу Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера, може упутити 
захтев судији који је изрекао првостепену пресуду за замену казне за-
твора, казном кућног затвора? 

 2. Одређивање функционалне надлежности за одлучивање по 
предлогу осуђеног за издржавање казне затвора без напуштања просто-
рија у којима осуђени станује, с обзиром да је применом новог ЗИКС-а, 
искључена могућост да се о томе одлучује у поступку извршења казне? 

ОДГОВОР: 
 Почетком примене (од 1.9.2014. године) новог Закона о извршењу 
кривичних санкција и Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера 
(„Службени гласник РС“ 55/2014) престала је могућност да се након прав-
носнажности пресуде којом је изречена осуда на казну затвора до једне 
године, по било чијем предлогу па и осуђеног, та казна замени казном за-
твора из члана 45. став 5. КЗ (тзв. „кућног затвора") међутим: 

- у ситуацији када је пресуда постала правноснажна пре 1.9.2014. године 
и захтев осуђеног за замену начина извршења казне затвора казном тзв. „кућног 
затвора“ поднет пре 1.9.2014. године – о том захтеву ће одлучити председник 
надлежног суда, а по жалби председник надлежног апелационог суда, 

- у ситуацији када је првостепена пресуда постала правноснажна 
пре 1.9.2014. године а захтев је поднет после 1.9.2014. године тај затхев ће 
одбаци судија појединац или председник већа суда који је донео првосте-
пену пресуду, а по жалби на то решење ће одлучити виши суд. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 17.11.2014. године) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ЗАКОН О УРЕЂЕЊУ СУДОВА 

 94.1. Који суд је надлежан да у другом степену одлучује у поступку 
по жалби за кривична дела за које је у време извршења дела била 
прописана казна затвора до пет година, а након 1.10.2014. године, ка-
да је установљена надлежност Вишег суда за одлучивање у другом 
степену, запрећена је казна затвора преко пет година? 

ОДГОВОР: 
 Одредбом члана 23. став 2. тачка 2. Закона о уређењу судова 
(„Службени гласник РС“ 116/08...) одређено је да виши суд у другом сте-
пену одлучује о жалбама на одлуке основних судова за кривична дела за 
која је прописана новчана казна или казна затвора до пет година а одред-
бом члана 24. став 1. тач. 1. и 2. истог закона одређено је да апелациони 
суд одлучује о жалбама на одлуке виших судова (тачка 1) и на одлуке 
основних судова у кривичном поступку, ако за одлучивање о жалби није 
надлежан виши суд. 
 У складу са овим одредбама, код одлуке који суд је надлежан да 
одлучи по жалби на пресуду основног суда опредељујућа је прописана ка-
зна за кривично дело по важећем кривичном закону при чему је „без зна-
чаја оцена који ће се кривични закон као блажи у смислу одредбе члана 5. 
ЗКП применити у конкретном случају на учиниоца овог кривичног дела - 
да ли закон који је важио у време његовог извршења или неки од каснијих 
донетих, будући да ту оцену може да да само стварно и месно надлежан 
суд доношењем правноснажне пресуде којом ће утврдити и време изврше-
ња кривичног дела као једну од битних околности од којих зависи ова 
оцена“ те је стога за одлучивање по жалби у наведеној процесној ситуаци-
ји надлежан апелациони а не виши суд. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 20.10.2014. године) 

 

 

 94.2. Ко одлучује о жалби на решење већа из члана 21. став 4. ЗКП 
основног суда, када је у питању условни отпуст, спајање казни, бриса-
ње осуде, одлука о приговору на оптужницу и др. да ли одлучује виши 
или апелациони суд имајући у виду одредбу члана 23. Закона о уређе-
њу судова којом је одређено да виши суд одлучује у другом степену о 
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жалбама о мерама за обезбеђење присуства окривљеног и за кривич-
на дела за које је прописана новчана казна и казна затвора до пет го-
дина? 

ОДГОВОР: 
 О жалбама на решење „Кв“ већа основног суда одлучује непосред-
но виши суд (апелациони или виши) у зависности од тога да ли је реч о 
кривичном делу за које је запрећена казна затвора до пет или преко пет 
година уз напомену да у скраћеном поступку оптужни акт је оптужни 
предлог а не оптужница. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 20.10.2014. године) 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

ЗАКОН О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА  
И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА 

 95.1. Да ли о трошковима кривичног поступка који је правноснажно 
окончан пред Основним судом у Крагујевцу, односно о трошковима по-
ступка који су настали пред Основним судом у Крагујевцу, треба да од-
лучује Основни суд у Аранђеловцу, а решења о трошковима нису урађе-
на пред Основним судом у Крагујевцу до 1.1.2014. године? 

ОДГОВОР: 
 О трошковима поступка, у ситуацији која описана у питању, треба 
да одлучи Основни суд у Аранђеловцу, с обзиром на то да је тај суд над-
лежан да поступа у овим конкретним предметима а почев од 1.1.2014. го-
дине, у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 2) Закона о седиштима и 
подручјима судова и јавних тужилаштава. 

(Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 31.3.2014. године) 

 

 

 95.2. Полазећи од Закона о седиштима и подручјима судова и јав-
них тужилаштава („Службени гласник РС“ 101/2013 од 20.11.2013. го-
дине), који у члану 13. прелазних и завршних одредаба прописује да 
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предмете у којима до почетка примене овог закона није донета одлука 
од судова и јавних тужилаштава основаних Законом о седиштима и 
подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ 
116/08), преузимају месно надлежни судови и јавна тужилаштва осно-
вани овим законом, поставља се питање да ли се то односи и на прав-
носнажно пресуђене предмете поводом примене различитих институ-
та (амнестије, застарелост извршења, спајање казне, замена новчане 
казне казном затвора, опозив условне осуде) у којима није донета од-
лука поводом различитих предлога странака или по службеној ду-
жности за време важења цитираног закона? 

ОДГОВОР: 
 Одредбом члан 13. прелазних и завршних одредаба Закона о седи-
штима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 
РС“ 101/2013 од 20.11.2013. године) прописано је да предмете у којима до 
дана почетка примене тог закона није донета одлука судова и јавних ту-
жилаштава основаних Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 
тужилаштава („Службени гласник РС“ 116/08), преузимају месно надле-
жни судови и јавна тужилаштва који су основани овим новим законом. 
Предметна одредба односи се на све предмете у којима за време важења 
старог закона није донета одлука без обзира на фазу поступка и на све ин-
ституте који се могу применити поводом различитих предлога странака 
или по службеној дужности (амнестија, застарелост извршења – спајање 
казне, замена новчане казне казном затвора, опозив условне осуде). 
 (Текст одговора утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године) 
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ПРАВНИ СТАВ 
 

 1. Решење јавног водопривредног предузећа о утврђивању ви-
сине накнаде за коришћење водног земљишта представља извршну 
исправу у смислу члана 13. став 1. тачка 2. и члана 14. став 2. Закона 
о извршењу и обезбеђењу1. 

 2. За извршење новчане обавезе по овом решењу стварно је 
надлежан oсновни суд. 

О б р а з л о ж е њ е  

 Основни суд у С. (ИП Веће) доставио је Врховном касационом су-
ду захтев за покретање поступка ради решавања спорног правног питања 
заједно са предметом I ИПВ извршења решења Јавног водопривредног 
предузећа ... против дужника С.А. 

У захтеву је наведено да је пред тим судом од стране извршног по-
вериоца Јавног водопривредног предузећа ... поднет предлог за извршење 
против овог извршног дужника а на основу решења о утврђивању висине 
накнаде за коришћење водног земљишта за период јануар – децембар 
2010. године које решење је донето на основу одредаба Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији као и Закона о утврђивању одређе-
них надлежности Аутономне Покрајине Војводине.  

Основни суд у С. је својим решењем I 1 И бр.19../14 од 24.11.2014. 
године, одбио предлог извршног повериоца изражавајући став да наведена 
исправа не представља извршну исправу у смислу члана 13. став 1. тачка 2. 
Закона о извршењу и обезбеђењу већ је исправа донета по Закону о пореском 
поступку и пореској администрацији, а која се извршава као порески управни 
акт у поступку принудног извршења пореских управних аката, а не судским 
путем. Против тог решења извршни поверилац је изјавио приговор чије наво-
де првостепени суд сматра наводима у смислу члана 181. став 1. ЗПП, одно-
сно предлогом за покретање поступка за решавање спорног правног питања. 
Извршни поверилац у приговору истиче да је поднета исправа извршна ис-
права и да представља управни акт јавног предузећа на шта указује одлука 
Уставног суда II У 164/06 од 01.04.2008. године.  

                                                 
1 ''Службени гласник РС'' 31/11 
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 Разлог за покретање поступка за решење спорног правног питања је у 
чињеници да се пред тим судом појавио већи број предмета (19) из којих 
произилази идентично спорно правно питање наводећи бројеве предмета.  
 Првостепени суд је дао сопствено тумачење спорног правног пи-
тања изражавајући став да извршна исправа није извршна исправа из чла-
на 13. став 1. тачка 2. Закона о извршењу и обезбеђењу јер је у питању ис-
права донета у поступку прописаном Законом о пореском поступку у по-
реској администрацији који није ни управни ни прекршајни, па ни испра-
ва која је предмет овог питања није таква да се може извршити судским 
путем. Првостепени суд је предложио да о спорном правном питању Вр-
ховни касациони суд заузме правни став. 
 Одредбом члана 180. ЗПП, прописано је да ако у поступку пред прво-
степеним судом у већем броју предмета постоји потреба да се заузме став о 
спорном правном питању које је од значаја за одлучивање о предмету по-
ступка пред првостепеним судовима, првостепени суд ће по службеној ду-
жности или на предлог странке захтевом да покрене поступак пред Врхов-
ним касационим судом ради решавања спорног правног питања.  

Закон о извршењу и обезбеђењу у члану 10. прописао је да се у по-
ступку извршења и обезбеђења сходно примењују одредбе Закона о парнич-
ном поступку, ако овим или другим законом није другачије одређено. 

Дефиниција извршне исправе дата је у члану 13. па је тако ставом 1. 
тачком 2. прописано да је извршна исправа правноснажна односно коначна 
одлука донета у управном и прекршајном поступку и поравнање у управном 
поступку ако гласи на испуњење новчане обавезе и ако посебним законом 
није другачије одређено. Одредбом члана 14. став 2. прецизира се шта се сма-
тра одлуком у судском и управном односно прекршајном поступку тако што 
се одлуком у управном поступку у смислу овог закона сматра и решење или 
закључак који су у управном поступку донели органи и организације, службе 
или правна лица која врше јавна овлашћења.  
 Начин обављања водопривредне делатности, организовање и фи-
нансирање водопривредне делатности уређен је Законом о водама („Слу-
жбени гласник РС“ 46/91...101/05...30/2010 и 93/2012). Тако је чланом 192. 
став 4. прописано да се јавном водопривредном предузећу поверавају по-
слови обрачуна и задужења обвезника плаћања накнаде за коришћење 
водног добра из члана 155. тачка 9. до 12. Закона (обвезник плаћања на-
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кнаде за коришћење водног добра је правно лице, предузетник, односно 
физичко лице које користи водно земљиште за обављање привредне де-
латности постављање депоније, стоваришта и др., користи водно земљи-
ште за постављање објеката привременог карактера за обављање привред-
не делатности, користи водно тело и површинске воде за боравак и водно 
земљиште за привез пловног објекта укључујући и угоститељски објекат 
на пловећем објекту, водно земљиште користи за спорт, рекреацију и ту-
ризам), накнаде за коришћење водних објеката и система као и послови 
обрачуна и задужења правних лица обвезника плаћања накнаде за одвод-
њавање. Ставом 5. овог члана прописано да је решење о утврђивању изно-
са накнаде коначно и против њега се може покренути управни спор. Чла-
ном 99. став 3, према тексту важећем у време доношења спорног решења, 
прописано је да су средства остварена од накнаде за одводњавање, накна-
де за наводњавање, накнаде за коришћење водопривредних објеката и за 
вршење других услуга приход Јавног водопривредног предузећа. Закон не 
садржи одредбе које регулишу поступак принудне наплате, али чланом 
107. упућује на примену прописа о порезу на добит корпорација, односно 
прописа о плаћању пореза на доходак грађана у зависности од тога да ли 
су обвезници плаћања накнада предузећа која имају статус корпорација 
или су то остали обвезници плаћања накнада. 
 Одредбама члана 124. до 156. Закона о порезу на доходак грађана 
(„Службени гласник РС“ 24/01), које су престале да важе 01. јануара 2003. 
године, на основу члана 192. тач. 5. и 6. Закона о пореском поступку и по-
реској администрацији („Службени гласник РС“ 80/02), било је прописано 
да принудну наплату пореза спроводи порески орган. 
 Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службе-
ни гласник РС“ 80/02...61/07...53/10), у члану 2. прописује да се Закон 
примењује на све јавне приходе које наплаћује пореска управа ако другим 
пореским законом није друкчије одређено (у даљем тексту порез). Закон о 
јавним приходима и јавним расходима („Службени гласник РС“ 
76/91...135/04, 54/09), чланом 7. прописује да се јавним приходима у сми-
слу Закона сматрају приходи којима се финансирају права и дужности Ре-
публике и послови и задаци Града Београда и општина утврђени Уставом 
и Законом као и доприноси за обавезно социјално осигурање. Чланом 9. 
тач. 1. и 4. Закона као врсте јавних прихода наведени су порези, царине и 
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друге увозне дажбине, таксе накнада за коришћење добара од општег ин-
тереса, јавни зајмови и остали јавни приходи.  
 Одредбом члана 266. Закона о општем управном поступку („Слу-
жбени лист СРЈ“ 33/97...“Службени гласник РС“ 30/2010), прописано је да 
се извршење ради испуњења неновчаних обавеза извршеника спроводи 
административним путем док је ставом другим истог члана прописано да 
се извршење ради испуњења новчаних обавеза спроводи судским путем, а 
изузетно ради испуњења новчаних обавеза из примања на основу радног 
односа може се спровести административним путем по пристанку извр-
шеника (административна забрана). Чланом 267. прописано је да админи-
стративно извршење спроводи орган који је ствар решавао у првом степе-
ну, ако посебним прописом није друкчије одређено. 
 Из наведених одредаба произилази да је накнада за коришћење 
водног земљишта приход јавног водопривредног предузећа, а не јавни 
приход чија се принудна наплата остварује по одредбама Закона о поре-
ском поступку и пореској администрацији од стране пореског органа. 
Због тога решење јавног водопривредног предузећа није управни акт који 
принудно спороводи порески орган, већ управни акт из члана 14. став 2. 
Закона о извршењу и обезбеђењу (решење које је у управном поступку 
донело правно лице које врши јавна овлашћења), за чије је принудно из-
вршење надлежан основни суд. 
 (Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног 
касационог суда од 03.03.2015.године) 

     
 

ПРАВНИ СТАВ 

1. У поступцима извршења на основу веродостојне исправе ра-
ди намирења потраживања по основу комуналних и сличних услуга, 
у којима је предлог за извршење поднет после 1.6.2012. године, одно-
сно после отпочињања рада извршитеља искључиво је надлежан из-
вршитељ. 

2. Суд одбацује као недозвољен предлог за извршење на осно-
ву веродостојне исправе ради намирења потраживања по основу ко-
муналних и сличних услуга, поднет после 1.6.2012. године. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Основни суд у В. доставио је овоме суду захтев за решавање спор-
ног правног питања по члану 180. ЗПП, заједно са предметима Ив 4../13 и 
Ипв (ИВ) 7/13.  

Суд поставља спорно правно питање:  
- на који начин суд треба да поступа у започетим поступцима из-

вршења на основу веродостојне исправе ради намирења потраживања по 
основу комуналних и сличних услуга након почетка примене одредаба чл. 
251. до 256. Закона о извршењу и обезбеђењу, односно да ли суд у по-
ступцима започетим после 17.5.2012. године задржава надлежност и када 
је од стране извршног дужника изјављен приговор стварне ненадлежно-
сти суда у ситуацији када на територији коју покрива Основни суд у Ва-
љеву нема изабраног – именованог извршитеља. 

У захтеву је дат приказ утврђеног чињеничног стања из кога произи-
лази да је по предлогу извршног повериоца ЈКП „О...“ из О., донето решење 
о извршењу на основу веродостојне исправе ради наплате новчаног потражи-
вања извршног повериоца. У законом прописаном року извршни дужник је 
изјавио приговор на решење и истакао приговор стварне ненадлежности су-
да, односно навео да суд није надлежан за доношење наведених решења о из-
вршењу већ је то извршитељ јер су на снагу ступиле одредбе чл. 251. до 256. 
Закона о извршењу и обезбеђењу. Одлучујући о истакнутом приговору нена-
длежности Ип веће је укинуло наведена решења Основног суда и предмети 
су враћени извршном судији на поновно одлучивање. Полазећи од наведене 
одлуке Ип веће у Грађанском одељењу Основног суда у В. постоји различито 
тумачење о надлежности суда везано за правно схватање Врховног касацио-
ног суда Спп 8/12 од 25.9.2012. године. 

Одредбом члана 180. ЗПП, прописано је да ако у поступку пред прво-
степеним судом у већем броју предмета постоји потреба да се заузме став о 
спорном правном питању које је од значаја за одлучивање о предмету по-
ступка пред првостепеним судовима, првостепени суд ће по службеној ду-
жности или на предлог странке захтевом да покрене поступак пред Врхов-
ним касационим судом ради решавања спорног правног питања.  

Одредбом члана 10. Закона о извршењу и обезбеђењу, прописано 
је да се у поступку извршења и обезбеђења сходно примењују одредбе За-
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кона о парничном поступку, ако овим или другим законом није другачије 
одређено. 

Грађанско одељење Врховног касационог суда је на седници одр-
жаној дана 25.9.2012. године, заузело правно схватање: 

I У поступцима извршења на основу веродостојне исправе ради 
намирења потраживања по основу комуналних и сличних услуга пред су-
дом где је предлог за извршење поднет пре 1.6.2012. године, тј. пре отпо-
чињања рада извршитеља, суд задржава надлежност. 

II Суд не може обуставити извршење и укинути спроведене извр-
шне радње по предлогу извршног повериоца који предлаже да извршење 
спроведе извршитељ, иако се тиме не дира у стечена права трећих лица, у 
поступцима започетим пре 1.6.2012. године.  

Пред судовима се као спорно поставило питање надлежности суда 
после отпочињања са радом извршитеља односно после 1.6.2012. године, 
у поступцима извршења ради намирења новчаних потраживања по основу 
комуналних и сличних услуга. 

Комуналне делатности дефинисане су чланом 2. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС“ 88/11). То су оне делатно-
сти које су од значаја за остварење животних потреба физичких и правних 
лица, код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за 
обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета 
као и надзор над њиховим вршењем (снабдевање водом за пиће, пречи-
шћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и ди-
стрибуција топлотне енергије, управљање комуналним отпадом, градски и 
приградски превоз путника, управљање гробљима и погребне услуге, 
управљање јавним паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, 
управљање пијацама, одржавање улица и путева, одржавање чистоће на 
површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, димни-
чарске услуге, делатности хигијене – члан 2. став 3. Закона). Јединице ло-
калне самоуправе могу одредити и друге делатности као комуналне, а 
сличне комуналним услугама су оне које се врше у општем интересу на 
територији локалне самоуправе.  

Закон о извршењу и обезбеђењу у петом делу садржи одредбе о 
посебном поступку за намирење потраживања по основу комуналних и 
сличних услуга у одредбама чл. 251. до 256. Намера законодавца је била 
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да овај поступак буде брз, ефикасан и да се судови растерете великог бро-
ја извршних предмета која се односе на намирење потраживања по основу 
комуналних и сличних услуга. 

 У одредбама чл. 251. до 256. прописан је поступак за намирење 
ове врсте потраживања. Тако је одредбом члана 252. прописано да се 
предлог за извршење на основу веродостојне исправе ради остварења нов-
чаног потраживања по основу извршених комуналних и сличних услуга 
подноси извршитељу на чијем подручју се налази седиште извршног по-
вериоца. Уз предлог за извршење поред прилога из члана 35. Закона, из-
вршни поверилац је дужан да достави писмени доказ да је пре подношења 
предлога за извршење опоменуо извршног дужника да изврши обавезу. 
Извршитељ закључком одлучује о предлогу за извршење (члан 253. став 
1). Недозвољен и неуредан предлог извршитељ ће закључком одбацити 
(члан 253. став 2). Неоснован предлог извршитељ ће закључком одбити 
(став 3). Ако су испуњени услови из члана 18. Закона извршитељ ће за-
кључком извршном дужнику наложити да у року од 8 дана од пријема за-
кључка измири потраживање заједно са одмереним трошковима и одреди-
ти извршење ради остварења тих потраживања (став 4). Закључак из ст. 1. 
до 4. извршитељ ће донети у року од осам дана од пријема предлога. За-
кључак се доставља извршном повериоцу и извршном дужнику (став 6). 
Против закључка из члана 253. став 4. извршни дужник може да изјави 
приговор само из разлога прописаних тачкама 1. до 4. (да се веродостојна 
исправа не односи на извршног дужника, да обавеза из веродостојне ис-
праве није доспела, односно да услов није испуњен, да је обавеза изврше-
на или на други начин престала у целини или делимично, да је потражива-
ње застарело). Извршни дужник је дужан да уз приговор достави писмене 
исправе којима доказује наводе из приговра, а приговор нема суспензивно 
дејство – не одлаже извршење (став 3). Извршни поверилац може да изја-
ви приговор против закључка из члана 253. ст. 2. и 3. Закона, а о пригово-
ру одлучује веће суда на чијем подручју се налази седиште извршног по-
вериоца (члан 256. став 2). Ако извршни дужник или извршни поверилац 
изјаве приговор извршитељ ће списе доставити суду уз нацрт одлуке о 
приговору у року од пет радних дана од дана пријема приговора. Ако је 
нацрт одлуке тако састављен да потпуно одговара решењу које би се има-
ло донети, суд ће на нацрт одлуке о приговору ставити отисак штамбиља 
којим се предложени нацрт одлуке усваја. Нацрт одлуке са отиском штам-
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биља има правну снагу решења о извршењу (став 2). На даљи ток поступ-
ка пред судом сходно се примењују одредбе чл. 48. и 49. овог закона (до-
кази уз приговор и поступак по приговору). 

Из цитираних законских одредаба произилази да је после отпочи-
њања са радом извршитеља њихова надлежност за наплату потраживања 
по основу комуналних и сличних услуга искључива. На то упућује и сти-
лизација одредбе члана 252. став 1. – да се предлог за извршење подноси 
извршитељу (заповедни начин) као и цео поступак у одредбама чл. 252. 
до 256. Закона, који садржи специфичности и одступања од редовног по-
ступка извршења (месна надлежност, одлука о предлогу, разлози за при-
говор, несуспензивност приговора, нацрт одлуке о приговору). Предлог за 
извршење који би био поднет суду после тог датума суд би требало као 
недозвољен да одбаци.  

На започете поступке извршења пре 1.6.2012. године, примењује 
се правни став Врховног касационог суда Спп 8/12 од 25.9.2012. године.  

Да је искључиво надлежан извршитељ у поступку намирења по-
траживања по основу комуналних и сличних услуга после 1.6.2012. годи-
не, као дана када су извршитељи почели са радом, упућује и одредба чла-
на 325. Закона која се односи на овлашћење и дужности извршитеља, а 
којом је ставом 1. тачка 2. прописано да у предметима извршења и обезбе-
ђења потраживања у складу са одредбама и ограничењима прописаним за-
коном извршитељ поступа по предлогу за извршење на основу веродо-
стојне исправе ради остварења новчаног потраживања по основу изврше-
них комуналних и сличних услуга. 

Одговор на питање да ли суд задржава надлежност и када је од 
стране извршног дужника изјављен приговор стварне ненадлежности суда 
у ситуацији када на територији коју покрива основни суд нема изабраног 
– именованог извршитеља, даје Закон о изменама Закона о извршењу и 
обезбеђењу („Службени гласник РС“ 55/2014) који у члану 3. прописује 
да извршитеља именује министар за подручје вишег суда и члана 4 – да 
извршитељи који су именовани до дана ступања на снагу овог закона на-
стављају да обављају делатност за подручје вишег суда на којем се налази 
седиште основног суда за чије подручје су именовани. 

(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног 
касационог суда дана 10.6.2014. године) 
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ПРАВНИ СТАВ 

 Дозвољеност ревизије изјављене против правноснажне пресу-
де донете у другом степену после 31.5.2014. године, цени се по члану 
23. став 3. и члану 14. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о 
парничном поступку („Службени гласник РС“ 55/2014 од 23.5.2014. 
године) и Одлуци Уставног суда Уз 2/2010 („Службени гласник РС“ 
53/2013 од 18.6.2013. године). 

 (Правни став верификован потписима судија Грађанског одељења 
Врховног касационог суда дана 11.6.2014. године) 

 
 

ПРАВНИ СТАВ 

О ПРИНУДНОМ ОСТВАРИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КАШЊЕЊЕ  
У ИСПУЊАВАЊУ НОВЧАНЕ ОБАВЕЗЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ 

О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У  
КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА 

 „Извршни поверилац у предлогу за извршење неизмирене нов-
чане обавезе у року има право да захтева и накнаду за кашњење у ис-
пуњавању новчане обавезе у висини од 20.000,00 динара према Закону 
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакци-
јама без прилагања посебне извршне или веродостојне исправе у вези 
обавезе дужника за исплату ове накнаде.“ 

О б р а з л о ж е њ е 

 Привредни суд у Крагујевцу покренуо је пред овим судом поступак 
ради решавања спорног правног питања, сагласно чл. 180. и 181. Закона о 
парничном поступку („Службени гласник РС“ 72/2011) а у вези са чланом 12. 
Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“ 31/2011).  
 Из захтева и садржине списа који су достављени произилази да је 
том суду поднет предлог за извршење извршног повериоца, против извр-
шног дужника ради извршења на основу веродостојне исправе – рачуна, 
ради наплате новчаног износа од 1.500,00 динара за пружене услуге. Ре-
шењем о извршењу обавезан је извршни дужник да исплати потраживање 
извршног повериоца заједно са затезном каматом, као и трошкове извр-
шног поступка. Одређено је извршење ради остварења наведеног потра-
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живања и трошкова извршног поступка запленом средстава са рачуна из-
вршног дужника.  
 Извршни поверилац у предлогу за извршење је поставио и захтев 
да суд обавеже извршног дужника да му исплати износ од 20.000,00 дина-
ра на име накнаде за кашњење у испуњавању новчане обавезе, заснивају-
ћи свој захтев у том делу на одредбама Закона о роковима измирења нов-
чаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.  
 У овом делу решењем извршног судије је одбачен предлог за извр-
шење са разлога: „....што за тај део извршног захтева не постоји основ 
за одређивање извршења у виду извршне или веродостојне исправе из чла-
на 13. односно 18. став 2. ЗИО. Одредбом члана 5. Закона на који се пози-
ва извршни поверилац којим је прописано право повериоца да од дужника 
захтева накнаду за кашњење у испуњењу новчане обавезе у износу од 
20.000,00 динара, произилази право повериоца да захтева од дужника да 
му исплати предметну накнаду, али за исту није могуће у овом поступку 
одредити извршење без постојања основа за његово одређивање.“ 

 ИПВ веће истога суда је одбило као неоснован приговор извршног 
повериоца и потврдило решење о извршењу у ставу 5. изреке извршног су-
дије наводећи за тај део разлоге: „Правилно је суд одбацио захтев извршног 
повериоца за износ од 20.000,00 динара из разлога што за тај захтев не по-
стоји основ за одређивање извршења прописан чл. 12, 13. и 18. ЗИО.“ 

 И поред израженог правног става кроз судске одлуке, првостепени 
суд сматра да постоји потреба да се од стране овога суда заузме став о 
спорном правном питању које је од значаја за одлучивање о предмету по-
ступка пред првостепеним судовима:  
 „Да ли извршни поверилац у предлогу за извршење може да захте-
ва накнаду за кашњење у испуњавању новчане обавезе у висини од 
20.000,00 динара према Закону о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама уколико уз предлог за извршење не прила-
же извршну или веродостојну исправу у вези обавезе дужника за исплату 
ове накнаде.“ 

 Овај суд налази да су испуњени услови из члана 180. ЗПП, за зау-
зимање правног става о спорном правном питању. 
 У члану 12. ЗИО је прописано да се извршење одређује на основу 
извршне или веродостојне исправе, док је у члану 1. одређена садржина 
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Закона, као Законом уређени поступак принудног остваривања потражи-
вања на основу домаће или стране извршне или веродостојне исправе ако 
посебним законом није другачије одређено. 
 Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС“ 119/2012), који се сагласно члану 
17. примењује од 31. марта 2013. године, у члану 1. став 1. прописује: 
„Овим законом уређују се рокови измирења новчаних обавеза у комерци-
јалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, од-
носно између привредних субјеката, а у циљу спречавања неизмирења 
новчаних обавеза у року.“  

Из садржине норме несумњиво произилази закључак да је сврха и 
циљ Закона да се поспеши и ојача финансијска дисциплина у смислу бла-
говременог испуњавања новчаних обавеза између субјеката на које се овај 
закон односи и то: јавног сектора који обухвата општи ниво државе као и 
јавна предузећа, с једне стране и привредних субјеката под којима се под-
разумева привредно друштво и предузетник основан у складу са законом 
као и задруга и регистрованих пољопривредних газдинстава и осталих 
правних лица основаних у складу са посебним законом, с друге стране, 
као и самих привредних субјеката.  

Под новчаном обавезом у сврху примене овог закона, сматра се 
износ уговорене накнаде за испоруку добара, односно пружање услуга на-
веден у уговору, фактури или другом одговарајућем захтеву за исплату, 
укључујући директне трошкове набавке (члан 2. став 1. тачка 4. Закона).  

У чл. 3. и 4. су прописани максимални рокови за испуњење новча-
них обавеза.  
 Међутим, овим законом се уводи и посебно субјективно право по-
вериоца имовинске природе – право на накнаду за кашњење у испуњава-
њу новчаних обавеза у року, тако што се у члану 5. закона, прописује: 
 „Поверилац има право да од дужника захтева накнаду за кашњење 
у испуњавању новчане обавезе у износу од 20.000,00 динара, за случај да 
новчана обавеза није измирена у роковима утврђеним одредбама чл. 3. и 
4. овог закона.  
 Право на накнаду за кашњење у испуњавању новчаних обавеза у 
року, не искључује право на накнаду трошкова које поверилац има да по-
тражује на основу уговора или других прописа.  
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 Накнада за неисплаћене новчане обавезе у року, не обухвата тро-
шкове извршења, у складу са Законом којим се уређује извршни поступак. 
 Право повериоца из става 1. овог члана престаје да важи у року од 
три године од дана истека рока доспелости новчане обавезе.“ 
 Ако се има у виду циљ који се законом жели постићи (који је од-
ређен у члану 1. Закона), може се закључити да је овим чланом Закона 
прописана посебна новчана накнада на коју поверилац има право за слу-
чај да дужник не испуни своју новчану обавезу у року у новчаном износу 
од 20.000,00 динара, независно од других трошкова па и трошкова извр-
шења. 

 Овакво прописивање посебне накнаде чему је изложен извршни 
дужник, представља по својој правној природи једну врсту новчане казне 
за извршног дужника, с тим што је право повериоца да се користи својим 
правом да захтева исплату ове накнаде ограничен на рок од три године од 
дана истека рока доспелости за исплату новчане обавезе, која и даље 
представља основну обавезу извршног дужника према свом повериоцу.  

Следом изнетог произилази закључак да накнада која је прописана 
у члану 5. овога закона, као право поверилаца и обавеза дужника, има свој 
основ у самом закону јер су тиме одређени и поверилац и дужник и врста 
а и висина обавезе. Ова накнада доспева падањем у доцњу извршног ду-
жника са испуњењем новчане обавезе према извршном повериоцу (члан 2. 
став 1. тачка 7. Закона).  
 У члану 10. став 3. овог закона, је прописано да: 
 „Извршни поверилац у предлогу за извршење има право да захте-
ва накнаду за кашњење у испуњавању новчане обавезе у износу прописа-
ном чланом 5. овог закона.“ 
 Имајући у виду све изложено, може се закључити да извршни по-
верилац на основу самог, посебног, закона у предлогу за извршење може 
ставити захтев за накнаду услед кашњења у испуњавању новчане обавезе 
у износу прописаном чланом 5. Закона (20.000,00 динара), услед чега из-
вршном повериоцу за овај захтев није потребна посебна извршна исправа 
из члана 13. нити пак посебна веродостојна исправа из члана 18. ЗИО.  
 (Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног 
касационог суда дана 13.5.2014. године) 



Грађанско одељење 
 

 313

ПРАВНИ СТАВ 

 Привредни суд у Београду је искључиво месно надлежан за те-
риторију Републике Србије, за спорове о интелектуалним правима 
иницираним тужбама поднетим осталим привредним судовима у Ре-
публици Србији пре 01.01.2014. године.   

О б р а з л о ж е њ е 

 Привредни суд у Београду доставио је Врховном касационом суду 
захтев за решавање спорног правног питања у смислу чл. 180-181. Закона 
о парничном поступку, уз који је доставио списе предмета П 2235/2014, П 
1634/2014, П 928/2014 и П 2128/2014.  
 Према наводима из захтева Привредног суда у Београду по-
креће се поступак ради решавања спорног правног питања искључи-
ве месне надлежности Привредног суда у Београду за територију Ре-
публике Србије у споровима о интелектуалним правима иницираним 
тужбама поднетим осталим привредним судовима у Републици Срби-
ји пре 1.1.2014. године. 

 У захтеву се наводи да пред Привредним судом у Београду као пр-
востепеним судом тече 68 парница у којима је неоправдано и неосновано 
заснована искључива месна надлежност Привредног суда у Београду у 
споровима о интелектуалним правима о тужбама поднетим осталим при-
вредним судовима у Републици Србији пре 1. јануара 2014. године. 
 Пред привредним судовима у Републици Србији иницирани су 
спорови о интелектуалним правима по тужбама поднетим пре 1. јануара 
2014. године, а то значи да су тужбе код ових судова поднете још, на при-
мер, 1990. године или 2001. године итд. Привредни судови у Републици 
Србији су своје старе парничне предмете, у којима су тужбе ради заштите 
интелектуалних права поднете пре 1. јануара 2014. године, доставили 
Привредном суду у Београду уз пропратни допис. У пропратним дописи-
ма се наводи да Привредном суду у Београду достављају своје парничне 
предмете ради преузимања на основу члана 13. став 2. у вези члана 5. став 
2. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава из 
2013. године. Привредни суд у Београду је правилно, интерпретирајући 
одредбе члана 5. став 2. Закона из 2013. године, који се примењује почев 
од 1. јануара 2014. године, преузео парничне предмете које су му остали 
привредни судови у Републици Србији доставили уз пропратни допис и 
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то оне парничне предмете у којима су спорови о интелектуалним правима 
иницирани тужбама поднетим после 1. јануара 2014. године. Парничне 
предмете достављене уз пропратни допис ради преузимања и то оне пар-
ничне предмете у којима су спорови о интелектуалним правима иницира-
ни тужбама поднетим пре 1. јануара 2014. године, Привредни суд у Бео-
граду је уз пропратни допис вратио осталим привредним судовима у Ре-
публици Србији. У пропратном допису Привредног суда у Београду, на-
води се да је прво, изостала одлука осталих привредних судова у Републи-
ци Србији којим се оглашавају месно ненадлежним за поступање у тим 
правним стварима и по правноснажности тог решења уступају парничне 
предмете Привредном суду у Београду, друго, да је Привредни суд у Бео-
граду, као и остали привредни судови у Републици Србији (условно рече-
но) основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужила-
штава од 2008. године и да може поступати само у предметима у којима је 
спор о интелектуалним правима инициран тужбом поднетом после 1. ја-
нуара 2014. године с обзиром на то да се одредбе Закона од 2013. године о 
искључивој месној надлежности Привредног суда у Београду примењују 
од 1. јануара 2014. године; треће, да ће овај суд након што остали при-
вредни судови у Републици Србији донесу решења којим се оглашавају 
месно ненадлежним за поступање у предметима у којима је спор о инте-
лектуалним правима инициран тужбом пре 1. јануара 2014. године, иза-
звати сукоб о месној надлежности пред Привредним апелационим судом. 
 У својим одлукама поводом захтева Привредног суда у Београду 
за решавање сукоба о месној надлежности или поводом жалби тужилаца 
изјављених против решења осталих привредих судова у Републици Срби-
ји којима се оглашавају месно ненадлежним и предмете уступају При-
вредном суду у Београду, Привредни апелациони суд је заузео став да је 
Привредни суд у Београду искључиво месно надлежан за поступање по 
тужбама ради заштите интелектуалних права независно од тога да ли су 
тужбе поднете привредним судовима у Републици Србији пре или после 
1.1.2014. године. 
 Привредни суд у Београду сматра да није искључиво месно надле-
жан у поступцима иницираним тужбама које су поднете пре 1.1.2014. го-
дине код осталих привредних судова, и који су достављени Привредном 
суду у Београду. Предложио је Врховном касационом суду да се заузме 
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правни став и реши спорно правно питање од значаја за одлучивање у по-
ступцима пред тим судом.  
 Реферат судије известиоца Спп 39/2014 од 29. маја 2014. године 
разматран је на седници одељења дана 10. јуна 2014. године и одлуче-
но је да се покрене поступак за заузимање правног става по захтеву 
Привредног суда у Београду ради решавања спорног правног питања. 
 Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 
(„Службени гласник РС“ 116/2008 од 22.12.2008. године) основани су пре-
кршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови и одређена њи-
хова седишта и подручја на којима врше надлежност. Овај закон је почео 
да се примењује од 1.1.2010. године. 
 У разлозима за доношење Закона је наведено да је доношење новог 
Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава неопходно 
због усклађивања са изменама које су предложене у Закону о уређењу судова 
и Закону о јавном тужилаштву, као и због стварања законског оквира за ус-
постављање нове мреже правосудних органа, којом ће се успоставити рацио-
налнија територијална организација судова и јавних тужилаштава. Објашња-
вајући појединачна решења и основне институте Закона, законодавац је на-
гласио да се овим Законом уређује оснивање прекршајних, основних, виших, 
привредних и апелационих судова, одређују њихова седишта и подручја на 
којима врше надлежност, да су Законом уређена седишта и подручја надле-
жности привредних судова и да је предложена територијална организација 
привредних судова у највећем делу идентична са територијалном надлежно-
шћу тада постојећих трговинских судова.  
 Законом о уређењу судова („Службени гласник РС“ 116/2008, 
104/2009, 101/2010, 31/2011 и др) у члану 25. став 1. тачка 2. је прописано да 
привредни суд у првом степену суди у споровима о ауторским и сродним 
правима и заштити и употреби проналазака, индустријског дизајна, модела, 
узорака, жигова, ознака географског порекла, када настану између субјеката 
из тачке 1. овог става; у споровима поводом извршења и обезбеђења из над-
лежности привредних судова, а у споровима поводом одлука изабраних су-
дова само кад су донете у споровима из тачке 1. овог става. 
 Законом о изменама и допунама Закона о уређењу судова („Слу-
жбени гласник РС“ 101/2013 – према одредби члана 33. примењује се од 
1.1.2014. године) у члану 9. је прописано да се члан 25. мења тако да гла-
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си: „Привредни суд у првом степену суди у споровима о ауторским и 
сродним правима и заштити и употреби проналазака, индустријског дизај-
на, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије ин-
тегрисаних возила, односно топографије полупроводничких производа и 
оплемењивача биљних сорти који настану између субјеката из тачке 1. 
овог става; у споровима поводом извршења и обезбеђења из надлежности 
привредних судова, а у споровима поводом одлука изабраних судова само 
кад су донете у споровима из тачке 1. овог става (став 1. тачка 2). Зако-
ном се може предвидети да у одређеним врстама правних ствари по-
ступа само одређени привредни суд (став 5)“. У члану 31. истог закона 
је прописано да виши судови настављају да суде у првом степену, у пред-
метима примљеним до дана почетка примене овог закона. Ако одлука у 
предметима из става 1. овог члана буде укинута после дана почетка при-
мене овог закона поступак ће се наставити пред надлежним судом у скла-
ду са одредбама овог закона (члан 31. ст. 1. и 2). 
 Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 
(„Службени гласник РС“ 101/2013) прописано је у члану 1. да се оснивају 
прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређују 
њихова седишта и подручја на којима врше надлежност и одређују одеље-
ња Прекршајног апелационог и Управног суда и подручја на којима врше 
надлежност. Истим законом у члану 5. ставу 2. прописано је да је При-
вредни суд у Београду надлежан за спорове о ауторским и сродним 
правима и заштити и употреби проналазака, индустријског дизајна, 
модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије 
интегрисаних кола, односно топографије полупроводничких произво-
да и оплемењивача биљних сорти за територију Републике Србије. 
Према прелазној и завршној одредби члана 13. став 2. овог закона предви-
ђено је да предмете у којима до дана почетка примене овог закона није до-
нета одлука од судова и јавних тужилаштава основаних Законом о седи-
штима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник 
РС" 116/08) преузимају месно надлежни судови и јавна тужилаштва осно-
вани овим законом. Према одредби члана 19. истог закона, овај закон се 
примењује од 1.1.2014. године.  
 У разлозима за доношење новог Закона о седиштима и подручјима 
судова и јавних тужилаштава наведено је да је доношење новог Закона 
неопходно због усклађивања са изменама Закона о уређењу судова, Зако-
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на о судијама и Закона о јавном тужилаштву. Објашњавајући појединачна 
решења и основне институте, законодавац је нагласио да се овим законом 
уређује оснивање прекршајних, основних, виших, привредних и апелаци-
оних судова, одређују њихова седишта и подручја на којима врше надле-
жност, одређују одељења Прекршајног апелационог суда и Управног су-
да, као и подручја на којима врше надлежност, да су законом уређена се-
дишта и подручја надлежности привредних судова. Предложена терито-
ријална организација привредних судова је идентична са територијалном 
надлежношћу постојећих привредних судова.  
 Из наведених одредби Закона о седиштима и подручјима судова и 
јавних тужилаштава произлази да су тим законом основани привредни 
судови, чија је територијална организација идентична са територијалном 
надлежношћу привредних судова основаних Законом о седиштима и под-
ручјима судова и јавних тужилаштава из 2008. године и одређена искљу-
чива месна надлежност Привредног суда у Београду за поступање по 
тужбама ради заштите интелектуалних права.  
 Како према прелазној и завршној одредби члана 13. став 2. и члана 
19. Закона предмете у којима до дана примене овог Закона није донета од-
лука, од судова основаних ранијим Законом, преузимају од 01.01.2014. го-
дине месно надлежни судови основани овим Законом, следи да је При-
вредни суд у Београду, као суд основан овим Законом, искључиво ме-
сно надлежан за поступање по тужбама ради заштите интелектуалних 
права, независно од тога да ли су тужбе поднете привредним судови-
ма у Републици Србији пре или после 01.01.2014. године.  
 Прелазна и завршна одредба члана 13. став 2. и одредба члана 5. 
став 2. Закона, о искључивој месној надлежности Привредног суда у Бео-
граду, представљају изузетак у односу на општа правила о месној нале-
жности судова. Доношењем наведених законских одредби, воља зако-
нодавца је била да један привредни суд у Републици Србији поступа 
по тужбама ради заштите интелектуалних права, како би се постигла 
јединствена примена материјалног права и уједначила судска пракса.  

 (Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног 
касационог суда дана 23.9.2014. године) 
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ПРАВНИ ЗАКЉУЧАК 

 Врховни касациони суд може изузетно дозволити ревизију и 
када она није дозвољена по посебном пропису или по Закону о пар-
ничном поступку.  

 (Правни закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врхов-
ног касационог суда дана 23.6.2014. године) 

 
 

ПРАВНО СХВАТАЊЕ 

 После доношења Закона о приватизацији („Службени гласник РС“ 
83/2014 од 05.08.2014. године), остаје неизмењен правни став Врховног 
касационог суда од 24.02.2011. године, који гласи:  

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА 

Извршни поступци који се односе на наплату новчаних потра-
живања из радних односа утврђених извршним исправама против ду-
жника субјекта приватизације у реструктурирању неће се прекидати. 
Прекинути поступци ће се наставити и окончати.  

О б р а з л о ж е њ е 
 Основни суд у Новом Саду доставио је овом суду захтев за реша-

вање спорног правног питања по члану 180. ЗПП, који заснива на три 
предлога за извршење против извршног дужника „Дневни холдинг“ а.д. 
Нови Сад и десет предлога за извршење против извршног дужника „Петар 
Драпшин“ а.д. Нови Сад, а која се односе на наплату новчаних потражи-
вања из радних односа.  

Суд поставља спорно правно питање: „У извршним поступцима 
који се односе на наплату новчаних потраживања из радних односа утвр-
ђених правноснажним и извршним судским пресудама, односно извр-
шним исправама против дужника-субјекта приватизације у реструктури-
рању, да ли се има применити Закон о приватизацији као lex specialis или 
Закон о извршењу и обезбеђењу“. 

У захтеву је наведено да је поступак извршења у предметима покре-
нутих предлозима за извршење против наведених извршних дужника у току 
и то забраном и запленом средстава на рачун извршних дужника, која међу-
тим нису спроведена из разлога недостатка средстава на рачунима извршних 
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дужника; да су и један и други дужник до ступања на снагу Закона о прива-
тизацији („Службени гласник РС“ 83/2014 од 05.08.2014. године) били у ре-
структурирању; да је рок од 180 дана за наставак прекинутих поступака при-
нудног извршења принудне наплате против субјекта приватизације у ре-
структурирању прописан чланом 94. ст. 2. и 3. наведеног Закона о приватиза-
цији кратак, а да одредба члана 9. став 5. Закона о извршењу и обезбеђењу 
предвиђа да се одредбе закона које прописују прекид и одлагање извршног 
поступка неће применити у извршном поступку који се спроводи по предло-
гу за извршење, ради наплате новчаног потраживања из радног односа.  

Грађанско одељење Врховног касационог суда је на седници одр-
жаној дана 24.02.2011. године заузело правно схватање:  

 „Извршни поступци који се односе на наплату новчаних потражи-
вања из радног односа утврђених извршним исправама против дужника 
субјекта приватизације у реструктурирању, неће се прекинути. Прекинути 
поступци ће се наставити и окончати.  

Овакво правно схватање заузето је у циљу извршења правносна-
жних судских пресуда којима су обавезани послодавци (предузећа) у по-
ступку реструктурирања да измире новчана потраживања из радних одно-
са према извршним повериоцима-запосленима. 

Зато, што је одлуком Агенције за приватизацију о прекиду поступ-
ка приватизације донетом у току поступку реструктурирања предвиђено 
да се прекидају и законом прописани рокови забране одређивања или 
спровођења принудног извршења и било које мере поступка извршења ра-
ди намирења потраживања субјекта приватизације за све време док пре-
кид траје, а најдуже до истека рока од 90 дана-(Билтен судске праксе Вр-
ховног суда Србије број 4/06)“. 

Грађанско одељење Врховног касационог суда је заузело наведено 
правно схватање да се извршни поступци који се односе на новчано потра-
живање утврђено правноснажним и извршним исправама против извршног 
дужника - субјекта приватизације неће прекидати, а прекинути поступци ће 
се наставити и окончати, имајући у виду да је чланом 4. став 1. Закона о из-
менам и допунама Закона о приватизацији („Службени гласник РС“ 123/07 
од 26.12.2007. године) измењен члан 14. Закона о приватизацији („Службени 
гласник РС“ 38/01 од 28.06.2001. године) члан 20ж ст. 1. и 7, да од дана доно-
шења одлуке о окончању реструктурирања не може се против субјекта при-
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ватизације, односно над његовом имовином одредити и спровести принудно 
извршење нити било која мера поступка извршења ради намирења потражи-
вања. Поступак принудног извршења који је у току прекида се. При том, 
предвиђени прекид нема временско ограничење.  

Врховни касациони суд је наведеним правним схватањем отклонио 
пропуст државе на који је Европски суд за људска права указао у пресуди 
Р.Качапор и друге подноситељке представке против Србије од 15.01.2008. го-
дине и на тај начин отклонио мешање државе у праву на мирно уживање 
имовине, конкретно право запослених да наплате новчано потраживање до-
суђени правноснажним и извршним пресудама домаћих судова. 

Поступак за разматрањем постављеног правног питања оправдано 
је у међувремену новодонетим Законом о приватизацији („Службени гла-
сник РС“ 83/2014 од 05.08.2014. године).  

По члану 94. ст. 2. и 3. овог закона поступци принудног извршења 
и принудне наплата против субјекта приватизације који су били у ре-
структурирању на дан ступања на снагу овог закона, а који су прекинути 
на основу члана 20ж Закона о приватизацији („Службени гласник РС“ 
38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07-др., закон 30/10-др, закон 93/12 и 
119/12) могу се наставити по истеку рока од 180 дана од дана истека рока 
за доношење одлуке о моделу приватизације субјекта приватизације и 
стим да поступци принудног извршења и принудне наплате против субје-
ката приватизације који су били у реструктурирању на дан ступања на 
снагу овог закона, а који нису покренути до дана ступања на снагу овог 
закона могу се покренути по истеку рока из става 2. овог члана. Супротно, 
Закон о извршењу и обезбеђењу у члану 9. став 5. предвиђа да одредбе 
других закона које прописује прекид или одлагање извршног поступка не-
ће се применити у извршном поступку који се спроводи по предлогу за 
извршење ради наплате новчаних потраживања из радних односа. 

У ситуацији када је донет нови Закон о приватизацији који пропи-
сује да се прекинути поступци принудног извршења и принудне наплате 
могу наставити после истека рок од 180 дана од дана доношења одлуке о 
моделу приватизације субјекта приватизације, а приватизација је у току јер 
је субјекат приватизације у реструктурирању, има се применити члан 9. 
тачка 5. Закона о извршењу и обезбеђењу. Ова одредба члана 9. наведеног 
закона прописује да се неће примењивати одредбе других закона које про-
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писују прекид или одлагање извршног поступка који се спроводи по пред-
логу за извршење ради наплате новчаног потраживања из радног односа.  

Овакав одговор на спорно правно питање има за циљ очување 
правне сигурности које се постиже омогућавањем наплате новчаних по-
траживања из радних односа досуђеним запосленима код субјекта прива-
тизације правноснажним и извршним пресудама. На тај начин обезбеђује 
се њихова егзистенција кроз мирно уживање имовине.  

 (Правно схватање усвојено на седници Грађанског одељења Вр-
ховног касационог суда од 03.03.2015. године) 

 
 

ПРАВО СТРАНКЕ НА ТРОШКОВЕ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА  
КАДА ЈЕ РОЧИШТИМА УМЕСТО ПУНОМОЋНИКА - АДВОКАТА 

БИО ПРИСУТАН АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИК 

ЗАКЉУЧАК 

 Странка има право на трошкове парничног поступка обрачу-
нате по адвокатској тарифи и када пуномоћника - адвоката (или јав-
ног правобраниоца) на рочишту замењује приправник. 

О б р а з л о ж е њ е 

 У судској пракси је спорно значење члана 150. став 2. ЗПП (''Слу-
жбени гласник РС'' 72/11) који гласи: ''парнични трошкови обухватају и 
накнаду за рад адвоката и других лица којима закон признаје право на на-
кнаду''. 

 С тим у вези се поставља питање: да ли странка има право на пар-
ничне трошкове када се у поступку пред судом јавља адвокатски припра-
ник (или приправник јавног правобранилаштва).  

 У једном делу судске праксе изражено је становиште ''да адвокат-
ски приправник нема право накнаду парничних трошкова по адвокатској 
тарифи, па аналогно ни приправнику који је замењивао градског јавног 
правобраниоца не припадају трошкови према тој тарифи'' (решење Апела-
ционог суда у Крагујевцу Гж 1612/13). 
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 Према другом већинском схватању, право на трошкове имају 
странке у поступку, па како адвоката може да замени адвокатски приправ-
ник запослен у његовој канцеларији, то странка има право на трошкове 
обрачунате по адвокатској тарифи и за заступање на рочиштима на којима 
је уместо адвоката расправи присуствовао адвокатски приправник. 

Грађанско одељење је усвојило друго схватање 

 Право на трошкове припада странкама у складу са критеријумом 
успеха у спору (члан 153. ЗПП), кривице у проузроковању (члан 155. 
ЗПП) и опредељеног захтева (члан 163. ЗПП). Структура и висина тро-
шкова зависе од тога да ли су били ''потребни за вођење парнице'' с тим 
да, ако је прописана тарифа за награде адвоката или за друге трошкове, 
одмериће се према тој тарифи (члан 154. ЗПП).  

 Иако процесни закон (ЗПП) изричито не помиње право странке на 
трошкове за заменичка заступања, право странке на ове трошкове произи-
лази из језичког и логичног тумачења правила садржаних у Закона о пар-
ничном поступку и Закона о адвокатури.  

 Наиме, по члану 88. ЗПП пуномоћника који је адвокат може заме-
нити адвокатски приправник који је код њега запослен, ако је странка та-
ко одредила у пуномоћју осим у поступку по правним лековима. Адвоката 
може заменити само адвокатски приправник запослен у његовој адвокат-
ској канцеларији или други адвокат непосредно или посредством свог 
адвокатског приправника у складу са законом (члан 22. Закона о адвока-
тури).  

 Из изложеног произилази да пуномоћник који је адвокат има пра-
во на накнаду трошкова у складу са адвокатском тарифом од странке коју 
заступа, па самим тим странка има право на трошкове који настану у 
складу са изложеним правилима ЗПП (успех у спору, опредељеност тро-
шкова и др). С обзиром да пуномоћника - адвоката може заменити адво-
катски припавник то се његово присуство на рочиштима у парничном по-
ступку изједначава са присуством адвоката, па странка има право и на на-
кнаду трошкова за она рочишта на којима је присуствовао адвокатски 
приправник по заменичком пуномоћју. 

 (Правни закључак усвојен на седници Грађанског одељења Врхов-
ног касационог суда дана 4.3.2014. године) 
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СМЕНСКИ РАД 

 Рад по временском редоследу 12 (рад) – 24 (одмор) – 12 (рад) – 
48 (одмор) који се у стварности континуирано обавља из дана у дан, 
из месеца у месец, из године у годину има карактер сменског рада, а 
не прерасподеле радног времена.  

 Образложење: 

 Да ли се рад на железници (и још неким привредним делатности-
ма) по унапред утврђеном распореду 12 часова рада – 24 часа одмора – 12 
часова рада – 48 часова одмора сматра сменским радом и или се проблем 
решава кроз прерасподелу радног времена; да ли у првом случају запосле-
ни има право на увећање зараде по члану 108. став 1. тачка 2. Закона о ра-
ду или нема. Спор се осим чињеничног питања (да ли је такав рад вредно-
ван у складу са законом, општим актом – правилником и уговором о раду) 
своди и на тумачење (значење) правила о сменском раду.  

 Апелациони суд у Новом Саду и Апелациони суд у Нишу у погле-
ду квалификације рада по израженом временском распореду који је кон-
тинуиран и редован из недеље у недељу, из месеца у месец, из године у 
годину усвајају тужбене захтеве и тужено јавно предузеће обавезују да ту-
жиоцима на име увећане зараде за рад по сменама у периоду 2009-2012. 
година исплате новчану суму од 22% од основне зараде, као разлику до 
26% (4% од основне зараде признато је општим актом). Они сматрају да 
се у тумачењу појма ''сменског рада'', кога закон не дефинише мора поћи 
од директиве ЕU 2003/88/ЕC по коме је сменски рад дефинисан као начин 
организације рада у коме радници мењају једни друге на истом радном 
месту у складу са одређеним обрасцем, укључујући образац ротирања ко-
ји може бити непрекидан или са прекидима (континуиран или дисконти-
нуиран) изискујући потребу да радник ради у различито време током од-
ређеног периода дана или ноћи; да се турнус у свом језичком значењу из-
једначава са сменским радом (per turnum по реду, редом). С обзиром да се 
под турнусом подразумева утврђен ред по коме више лица једно за дру-
гим обављају неки посао радећи наизменично и смењујући се између ова 
два појма нема никакве разлике и представљају синониме.  

 Апелациони суд у Београду суди супротно од израженог станови-
шта (за разлику од претходна два апелациона суда који усвајају тужбене 
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захтеве код истог чињеничног стања он тужбене захтеве одбија) сматрају-
ћи да се тумачењем Колективног уговора туженог из 2002. године може 
закључити да је сменски рад вреднован кроз основну зараду (коефицијент 
посла који садржи сложеност, одговорност, услове рада и стручну спрему 
за обављање посла). Свој став заснива на одлуци Уставног суда Србије у 
којој је наведено: ''што се тиче навода о повреди права на правичну накна-
ду за рад Уставни суд налази да се подносиоци уставне жалбе у суштини 
жале на погрешну примену материјалног права, а с тим у вези констатује 
да су и првостепени и другостепени суд оспорене одлуке засновали на 
правном схватању да рад подносилаца уставне жалбе код туженог посло-
давца није организован у сменама већ да је у питању рад заснован на пре-
расподели радног времена у смислу члана 57. Закона о раду. Полазећи од 
тога да је одредбама ЗОР који регулише питање радног времена предвиђе-
но да послодавац једино одлучује о томе како ће радно време односно 
радна недеља бити организована закључак редовних судова да нема смен-
ског рада у ситуацији где се ради дуже од пуног радног времена потом у 
зависности од тога рад обавља од 7 до 19 часова или од 19 до 7 часова, за-
посленима следује један односно два слободна дана да би наредног дана 
опет радили дуже од пуног радног времена односно да у конкретном слу-
чају нема конктинуиране промене смена из дана у дан или из недеље у не-
дељу или после одређеног броја радних дана, по оцени Уставног суда за-
снива се на уставно-правној прихватљивој примени материјалног права 
због чега је Уставни суд у овом делу уставну жалбу одбацио2''.  

 Имајући у виду да је Уставни суд одбацио уставну жалбу (није су-
дио у меритуму) и да није имао у виду поменуту директиву, Врховни ка-
сациони суд сматра да Уставни суд није заузео изричит став у погледу 
правне природе (квалификације) рада запослених који се одвија контину-
ирано по унапред утврђеном редоследу у вишемесечном трајању.  

 Од два потпуно опречна става Грађанско одељење се определило 
за становиште изражено у пресудама Апелационог суда у Новом Саду и 
Апелационог суда у Нишу, између осталог, и одбацивањем посебних ре-
визија где су тужбени захтеви правноснажно усвојени. Кључни аргумент 
за дефинисање сменског рада је директива Европске уније, која није извор 
права, али њена садржина помаже у тумачењу (објашњењу) појма смен-

                                                 
2  Уж 575/11 од 21.3.2011. године (по уставној жалби ТЕНТ-а 
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ског рада који наши закони не садрже (измењени Закон о раду сменски 
рад је дефинисао у складу са директивом)3.  

 Дакле, када се запослени на истом послу смењују према унапред 
утврђеном редоследу ради се о сменском раду, а не прерасподели радног 
времена.  

 Између сменског рада и прерасподеле радног времена постоје су-
штинске разлике.  

 Прерасподела радног времена се врши кад то захтева природа де-
латности, организација рада, боље коришћење средстава рада, рационал-
није коришћење радног времена и извршавања одређеног посла у утврђе-
ним роковима (члан 57. Закона о раду). Природа делатности је разлог за 
прерасподелу код сезонских послова (грађевинарство, туризам, производ-
ња топлотне енергије, пољопривреда, шумарство и друге области рада у 
којима постоје периоди појачане активности у сезони или мање активно-
сти (вансезона). Организација рада може бити разлог за прерасподелу код 
повећаног обима посла (изненадног или не очекиваног), што у конкрет-
ном случају не стоји. Јасно је само по себи да боље коришћење средстава 
рада или рационалније коришћење радног времена или извршења одређе-
них послова у утврђеним роковима нису разлози који би код делатности 
железнице указивали да се ради о прерасподели радног времена. И на кра-
ју сама чињеница да је сменски рад делимично признат у општем акту 
указује да се проблем мора сагледати и решавати у складу са правилима о 
сменском раду и увећаној заради, а не у складу са правилима о прераспо-
дели радног времена.  

 Да ли је општим актом или уговором о раду тај рад вреднован 
основним коефицијентом или није, представља чињенично питање у које 
се Врховни касациони суд не упушта. 

 (Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног 
касационог суда дана 23.9.2014. године) 

 

 

                                                 
3  Закон о изменама и допунама Закона о раду (''Службени гласник РС'' 75/2014) 

– члан 63. став 1.   
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ПРАВНО СХВАТАЊЕ  
 

СПОР МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 У споровима мале вредности вишеструко (друго) укидање 
истоврсних пресуда није дозвољено.  

О б р а з л о ж е њ е  

 У судској пракси је спорно да ли је могуће вишеструко укидање 
првостепене пресуде у споровима мале вредности (тумачење чл. 383. ст. 
3. и 4. и 387. став 3. у вези члана 467. ЗПП)4?  
 По становишту израженом у једном делу судске праксе (Привред-
ни апелациони суд и виши судови са подручја Апелационог суда у Крагу-
јевцу) другостепени суд је овлашћен да укине првостепену пресуду у спо-
ру мале вредности више пута. Свој став образлажу тумачењем садржине 
члана 383. став 4. ЗПП у коме је кључна реч ''осим'' – изузеци у које спада-
ју спорови мале вредности; да првпстепени судови веома често чине бит-
не повреде одредаба парничног поступка из члана 374. став 2. тачка 7. 
(незаконитим поступањем, а нарочито пропуштањем достављања странци 
није дата могућност да расправља пред судом) и тачке 9. (страначка спо-
собност и заступање) па ако у овој врсти жалбених поступака другостепе-

                                                 
4  Члан 383. став 3. гласи: ''Ако веће другостепеног суда нађе да је ради правил-

ног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом по-
нове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, 
може да закаже расправу пред другостепеним судом''. 

 Члан 383. став 4. гласи: ''Другостепени суд ће да закаже расправу и одлучи о 
жалби и захтевима странака кад је у истој парници првостепена пресуда већ 
једнапут била укинута, а побијана пресуда се заснива на погрешном и непот-
пуном утврђеном чињеничном стању или су у поступку пред првостепеним су-
дом учињене битне повреде... осим ако се побија пресуда на основу призна-
ња... одрицања... пропуштања... изостанка... без одржавања главне расправе, 
односно ако се ради о пресуди у спору мале вредности''. 

 Члан 387. став 3. гласи: ''У случају да је првостепена пресуда већ једанпут била 
укинута, другостепени суд не може да укине пресуду и упути предмет прво-
степеном суду на поновно суђење''. 

 Члан 467. гласи: ''Ако у одредбама ове главе није другачије прописано, у поступку 
о споровима мале вредности сходно се примењују остале одредбе овог закона.  
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ни суд уопште не може да закаже расправу и отклони битне повреде то се 
у циљу утврђивања материјалне истине мора допустити вишеструко уки-
дање имајући између осталог у виду и висок имовински цензус нарочито 
у привредним споровима. Осим тога, заказивање главне расправе и изво-
ђење доказа, нарочито пред Привредним апелационим судом је нерацио-
нално због високих трошкова учесника.  
 По другом становишту првостепена пресуда у спору мале вредности 
не може се вишеструко укидати јер се и у овој врсти спорова у односу на 
другостепени поступак примењује не само опште правило из члана 387. став 
3. ЗПП, које не дозвољава вишеструко укидање, већ такав закључак произи-
лази из друкчијег (супротног) тумачења члана 383. став 4. ЗПП.  
 Чини се да је друго становиште правилније из више разлога.  
 Норму из члана 387. став 4. ЗПП треба схватити као наредбу (забра-
ну) законодавца (опште правило) која важи за све врсте жалбених поступака 
(у посебној глави нема правила која ову одредбу стављају ван снаге). Јасна 
императивна правила се не тумаче. Циљ тог правила је поштовање члана 6. 
Европске конвенције о људским правима и члана 32. Устава у погледу права 
на правично суђење односно на суђење у разумном року као једног од кључ-
них елемената овог права. У више одлука Европског суда за људска права а и 
Уставног суда указује се да држава мора да обезбеди механизам за брже ре-
шавање судских спорова јер је ефикасност један од елемената правде (пра-
вичног суђења) и да вишеструким укидањем чини повреду права на правич-
но суђење због чега се обавезује на накнаду штете.  
 Када се испуне процесне претпоставке за одлучивање о жалби (чл. 
377-382. ЗПП) жалбени суд по правилу одлучује без расправе (члан 383. 
став 1. ЗПП). Али, ако другостепени суд ''нађе'' (процени) да је због непра-
вилно утврђеног чињеничног стања потребно поновити изведене доказе, 
или извести оне чије је извођење одбијено, ''може'' (а не мора) да закаже 
расправу (члан 383. став 3. ЗПП). На први поглед ово правило не важи за 
жалбени поступак у споровима мале вредности јер се жалба у овој врсти 
спорова не може изјавити због погрешно или непотпуно утврђеног чиње-
ничног стања већ само због битних повреда и погрешне примене матери-
јалног права. Међутим и у овој врсти спорова изузетно се може први пут 
заказати расправа пред другостепеним судом ако је непотпуно утврђено 
чињенично стање последица погрешне примене материјалног права (ана-
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логија са ревизијским правилом из члана 416. став 2. ЗПП). У том случају 
другостепени суд може да утврђује чињенично стање, отклања битне по-
вреде и по правилу спор коначно пресуди.  
 Правило из члана 383. став 4. ЗПП не важи (између осталог) за 
спорове мале вредности и не може представљати основ за вишеструко 
укидање. Наиме, када у редовном поступку другостепени суд утврди да је 
у поновљеном жалбеном поступку првостепена пресуда мањкава због 
учињених битних повреда или погрешно или непотпуно утврђеног чиње-
ничног стања, нема могућност процене већ мора (''заказаће'') да закаже 
расправу и због забране из члана 387. став 3. ЗПП, битне повреде отклони 
и спор дефинитивно пресуди без укидања и враћања првостепеном суду, 
осим спорова мале вредности. Пошто су у овој одредби кључне речи ''за-
казаће'' и ''осим'' ово правило (о обавезном заказивању расправе) не важи 
за спор мале вредности.  
 Ако би се прихватило прво становиште дошли би у апсурдну си-
туацију да у сложеним и компликованим (тешким) споровима и значајним 
по вредности или по врсти, постоји забрана вишеструког укидања, а у 
споровима малог значаја та забрана не постоји.  
 У „Препорукама“ Комитета министара Савета Европе бр. Р/95/5 
указује се на хитност решавања не само одређених врста спорова већ и 
спорова мале вредности па се чак предлаже да државе треба да размотре 
предузимање свих или неких од мера ради унапређивања жалбених посту-
пака тако што ће одређене категорије предмета изузети (нпр. у неким спо-
ровима мале вредности не дозволити жалбу - члан 3).  
 Циљно тумачење захтева да свему треба додати сумарност по-
ступка и мању наглашеност за утврђивањем материјалне истине у споро-
вима мале вредности која је изражена кроз ЗПП и то: да се тужба не до-
ставља на одговор; да се не заказује припремно рочиште (члан 472); да је 
ограничена садржина записника о главној расправи (члан 474); да када ту-
жилац не дође на рочиште за главну расправу а уредно је позван сматра се 
да је повукао тужбу (члан 475. став 1); да ако тужени не дође на рочиште 
за главну расправу а уредно је позван суд ће донети пресуду због изостан-
ка (став 2), да се пресуда објављује одмах и да је одређена садржина пре-
суде (члан 477); да су ограничени жалбени разлози на битне повреде и по-
грешну примену материјалног права (члан 479. став 1); да је рок за изја-
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вљивање жалбе осам дана; да је скраћен парициони рок и да ревизија није 
дозвољена (члан 479. став 6. ЗПП).  
 Посебно треба нагласити да се по члану 479. став 2. ЗПП поводом 
жалбе у поступку о споровима мале вредности не примењују правила из 
члана 392. ЗПП („да се не може укинути пресуда због нових чињеница и 
нових доказа и ако је због погрешне примене материјалног права чиње-
нично стање било непотпуно утврђено или ако је то законом прописано“).  
 Дакле, из свега реченог произлази да због прописаних изузетака 
из члана 383. став 4. ЗПП другостепени суд у „маличним“ споровима, а у 
поновљеном жалбеном поступку не може уопште да закаже расправу без 
обзира да ли се пресуда заснива на погрешно или непотпуно утврђеном 
чињеничном стању или су пред првостепеним судом учињене битне по-
вреде одредаба парничног поступка. Јасно је да овај став важи само у слу-
чају идентитета раније и садашње пресуде која се у жалбеном поступку 
испитује (примера ради мериторна одлука без обзира да ли је и раније 
усвојен, а други пут одбијен тужбени захтев).  
 Али у случају да се после првог укидања донесе пресуда због изо-
станка или пресуда на основу признања или донесе решење о повлачењу 
или одбацивању тужбе, могуће је такву пресуду или решење укинути по-
ново јер нема суштинског идентитета између раније пресуде и по други 
пут ожалбене. Изузетак важи и у случају када Уставни суд поништи дру-
гостепену одлуку вишег суда и нареди доношење нове (нема идентитета 
између поништења и укидања одлуке јер се поништењем ранија одлука 
уклања из правног живота и сматра се да никада није била донета).  
 У случају да првостепени суд упорно чини апсолутно битне по-
вреде одредаба парничног поступка, због које би се првостепена пресуда 
морала укинути, због немогућности другог укидања, а због поштовања 
члана 6. ЕКЉП и уставних правила о правичном суђењу, другостепени 
суд изузетно може да отвори расправу, отклони битну повреду и спор ко-
начно пресуди.  
 (Правно схватање усвојено на седници Грађанског одељења од 
10.03.2015. године, образложење верификовано 07.04.2015. године) 
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УВЕЋАНА ЗАРАДА  

(члан 108. сада важећег Закона о раду, члан 82. раније  
важећег Закона о раду)  

 1. Полицајци и овлашћена службена лица за време важења За-
кона о унутрашњим пословима до ступања на снагу Правилника о 
платама од 26.6.2006. године имају право на увећану плату због тзв. 
''нередовности'' (државни и верски празник, рад ноћу, сменски рад и 
прековремени рад) у складу са чланом 5. Закона о платама у држав-
ним органима и јавним службама, Општег колективног уговора и 
члана 108. сада важећег Закона о раду.  

 2. Лица из става 1. у периоду од 26.6.2006. године до примене 
измењеног Закона о полицији (2011) немају право на увећање плате 
по основу нередовности ако је њихова плата увећана од 30 до 50% у 
односу на друге државне службенике.  

 3. Утврђење процента повећања основне плате врши се по 
правилу упоређењем са полицијским службеником истог степена 
школске спреме који нема статус овлашћеног службеног лица.  

 4. Због уједначавања судске праксе, без обзира на предлог апе-
лационог суда о недозвољености ревизије, посебна ревизија се има 
сматрати дозвољеном.  

Образложење: 

 У споровима полицајаца и овлашћених лица против државе ради 
исплате увећане зараде за рад у дане верских и државних празника, ноћни 
рад и прековремени рад (тзв. ''нередовност'') за период 2003 – 2010. годи-
не судска пракса је била јединствена: тужбени захтеви су неосновани.  
 Врховни касациони суд и Управни суд (а раније Врховни суд Ср-
бије у општој материји и Управно одељење) су у својим одлукама изрази-
ли идентичан став који се анализом више судских одлука сажето може из-
разити на следећи начин5: тужбени захтеви су неосновани зато што прави-

                                                 
5  Рев2 808/10 од 9.9.2010. године којом је потврђена пресуда Окружног суда у 

Београду Гж1 247/09 од 8.6.2009. године). Врховни касациони суд је остао до-
следан у свом ставу да lex specialis derogat lege generali и у одлуци Рев2 681/11 
од 7.3.2012. године којом је преиначена пресуда Апелационог суда у Крагујев-
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ло из члана 47. Закона о унутрашњим пословима6 искључује примену пра-
вила о увећаној заради (чл. 4. и 5. Закона о платама у државним органим и 
јавним службама)7 на основу, не само теоретског става да lex specialis de-
rogat legi generali, него и на основу правила из члана 2. Закона о раду (оба 
закона) који то правило конкретизује; ако је у стварности тужиоцима уве-
ћана плата решењем послодавца (министра) најмање 30% у односу на 
остале државне службенике тужиоци немају право на увећање плате по 
основу тзв. нередовности и то за цео период;  без посебне нормативне ана-
лизе закона која је разрађена и у подзаконским актима јасно је да полица-
јац због специфичних особина службе мора радити прековремено, ноћу и 
у дане државних и верских празника, да су му телесни интегритет и живот 
угрожени и да је то скупа садржина синтагме ''природа посла, посебни 
услови и тежина посла'' што их раздваја и чини специфичним у односу на 
друге државне службенике и представља racio legis увећања плате; за вре-
ме важења Закона о унутрашњим пословима разлог за одбијање захтева 
заснован је на тумачењу члана 47, а од 2006. године (Закон о полицији и 
Правилник) правило садржано у члану 147. став 3. по коме се примена 
правила о увећаној заради искључује.  

                                                                                                                       
цу Гж 515/11 од 07.03.2011. године. Та одлука је разматрана и на одељењу гра-
ђанском 21.5.2012. године и може се сматрати ставом Грађанског одељења.  

6  Члан 47. став 1. Закона о унутрашњим пословима гласи: због посебних услова 
рада, тежине и сложености задатака и послова, овлашћеним службеним лици-
ма и радницима на одређеним дужностима обезбеђује се за најмање 30% уве-
ћана средства за плате у односу на средства која се обезбеђују за остале радни-
ке Министарства унутрашњих послова и раднике других министарстава. На-
кнада радника из става 1. овог члана који се упућују на вршење службене ду-
жности у складу са одредбама овог закона могу се увећати до 50% у односу на 
накнаде осталих радника Министарства унутрашњих послова и раднике дру-
гих министарстава. 

7  Члан 5. Додатак на плату припада за:1) време проведено у радном односу (ми-
нули рад);2) дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена 
одређене прописима (прековремени рад); 3) рад на дан државног и верског 
празника;4) дневну накнаду за повећане трошкове рада и боравка на терену 
(теренски додатак); 5) рад ноћу (између 22,00 и 6,00 часова наредног дана), ако 
такав рад није вреднован при утврђивању коефицијента. Додатак на плату из 
става 1. овог члана обрачунава се и исплаћује у висини утврђеној Општим ко-
лективним уговором. 
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 Уставни суд је почев од 2009. године (одлуке објављене касније) 
заузео у тумачењу релевантних правила супротан став8.  
 Раздвајајући период примене (2003-2006. и 2007-2011), УС сматра 
да правило из члана 47. Закона о унутрашњим пословима не дерогира 
примену правила о увећаној заради, јер га закон изричито не искључује, 
па повећање основне плате од 30% не представља накнаду за ''нередов-
ност''; како додатак на плату (увећана зарада) не представља део плате, то 
повећање извршено због посебних услова рада, одговорности и тежине 
посла не значи дерогирање члана 5. Закона о платама у државним орга-
ним и јавним службама и непримењивање правила из члана 28. Општег 
колективног уговора у вези члана 82. раније важећег Закона о раду и чла-
на 108. сада важећег Закона о раду у вези тзв. нередовности, на које посе-
бан закон упућује; правила из чл. 146. и 147. Закона о полицији9 дају само 
могућност, а не и обавезу послодавца да увећа зараду од 30 до 50%; ако је 
таквог повећања било искључена је примена правила о увећању плате. 

                                                 
8  Уж 1530/2008 од 21.1.2010. године, Уж 429/2009 од 13.10.2011. године, Уж 

4045/2012 од 20.6.2013. године и др. 
9  Члан 146. Полицијски службеници и други запослени у Министарству имају 

право на плату која се састоји од основице коју утврђује Влада и основног и 
додатног коефицијента у односу на звање, посебне услове рада, опасност, од-
говорност и сложеност посла. Плата из става 1. овог члана увећава се за 0,4 од-
сто за сваку навршену годину радног стажа. Висину коефицијената из става 1. 
овог члана утврђује министар актом о платама запослених у Министарству, 
који доноси уз сагласност Владе.  

 Члан 147 Због посебних услова рада, опасности за живот и здравље, одговор-
ности, тежине и природе послова, рада на дан празника који је нерадни дан, 
ноћног рада, рада у сменама, прековременог рада, дежурстава, приправности и 
других видова нередовности у раду, запосленима у Министарству могу се 
утврдити коефицијенти за обрачун плате који су од 30 до 50 одсто номинално 
већи од коефицијената за друге државне службенике, а у висини масе средста-
ва потребних за исплату додатних коефицијената из члана 146. став 1. овог за-
кона. Уз сагласност Владе, за поједине категорије запослених могу се утврди-
ти коефицијенти који су у смислу става 1. овог члана већи и за више од 50 од-
сто. На права и обавезе проистекле из напред наведених посебних услова рада 
не примењују се одредбе општих радно-правних прописа о увећаној заради.  
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Због тога би у првом периоду полицајац имао право на увећану зараду (до 
ступања на снагу Правилника о платама после доношења Закона о поли-
цији на основу прелазне одредбе из члана 197. закона), док је у другом пе-
риоду то право условљено утврђивањем да ли је основна плата повећана 
или не. 
 Основ за поништење судских одлука (а у неким ситуацијама само 
налагање понављања судског поступка), представља начело забране дис-
криминације из члана 21. Устава; права на непристрасан и независтан суд 
који правично у разумном року треба да одлучи о правима и обавезама 
(члан 32. став 1); права на правичну накнаду за рад (члан 60. став 4).  
 Имајући у виду да су одлуке Уставног суда (ставови) у поступку 
поводом заштите људских и мањинских права обавезни за све државне 
органе (па и судове) – члан 171. Устава и да је Уставни суд прогласио не-
уставним део закона који је ограничавао његова овлашћења у вези пони-
штаја судских одлука (члан 89. Закона о Уставном суду), ради уједначава-
ња судске праксе ранију праксу треба напустити и став Уставног суда 
усвојити: полицајцима и овлашћеним службеним лицима припада право 
на увећану зараду у првом периоду без обзира да ли су добили увећање од 
30%, а у другом периоду имају право ако нису добили увећање основне 
плате (фактичко питање које се утврђује у сваком конкретном случају).  
 С обзиром на садржину члана 147. Закона о полицији (''други др-
жавни службеници''), упоредни радник не може бити возач, дактилограф, 
достављач (намештеници) већ по правилу полицајци који немају статус 
овлашћеног службеног лица а имају исту школску спрему. У случају да је 
свим полицајцима признат статус овлашћеног службеног лица упоређива-
ње се врши са другим државним службеником истог степена стручне 
спреме. Ако се проценат увећања плате може утврдити на основу решења 
министра (анализа коефицијената) вештачење по правилну није нужно.  
 После објављивања одлука Уставног суда судска пракса није је-
динствена. У циљу уједначавања судске праксе у свим предметима у који-
ма се судило друкчије од изложеног става посебна ревизија се сматра до-
звољеном без обзира на предлог апелационог суда (члан 404. ЗПП).  
 (Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног 
касационог суда дана 23.9.2014. године) 
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ЗАКЉУЧЦИ О ДОЗВОЉЕНОСТИ РЕВИЗИЈЕ 

Примена одредаба ст. 1. и 3. члана 23. става 1. тач. 2. и 3. члана 13.  
и става 2. члана 14. Закона о изменама и допунама закона о парничном по-

ступку (''Службени гласник РС'', број 55/14), 
 I   Против правноснажних одлука донетих у другом степену после 
31.05.2014. године (независно од времена покретања парничног поступка) 
вредносни цензус за дозвољеност ревизије одређен је одредбом става 3. 
члана 23. Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку 
(динарска противвредност преко 40.000 евра, односно преко 100.000 евра 
у привредним споровима). 
  II 1.Сва остала питања у вези дозвољености ревизије против прав-
носнажних одлука донетих у другом степену после 31.05.2014. године тре-
ба ценити према Закону о парничном поступку који је био на снази у време 
покретања парничног поступка, односно у време укидања ако је одлука ко-
јом се поступак окончава укинута и предмет враћен на поновно суђење по-
сле 01.02.2012. године (члан 23. став 1. Закона о изменама и допунама Зако-
на о парничном поступку и члан 506. став 2. Закона о парничном поступку 
''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 49/13-УС и 74/13-УС)10 и11. 
 2. Закон о изменама и допунама Закона о парничном поступку 
(''Службени гласник РС'' 55/14) се примењује ако је правноснажна одлука 

                                                 
10  Закључак се односи пре свега на примену одредаба о посебној ревизији – да ли се 

примењује одредба члана 395. Закона о парничном поступку (''Сл. гласник РС'' 
125/04 и 111/09) или одредбе члана 404. Закона о парничном поступку (''Сл. гла-
сник РС'' 72/11... 55/14). Ако се ради о одредбама члана 404. релевантно је да ли се 
примењују измене извршене Законом о изменама и допунама Закона о парничном 
поступку (''Сл. гласник РС'' 55/14). Врховни касациони суд има различита овла-
шћења: на основу одредбе члана 395. не може дозволити одлучивање о посебној 
ревизији ако нема предлога апелационог суда; на основу одредби члана 404. пре 
измена извршених Законом о изменама и допунама Закона о парничном поступку 
(''Сл. гласник РС'' 55/14) није везан предлогом апелационог суда, а после тих изме-
на сам одлучује о посебној ревизији.  

11  Овим закључком прави се разлика да ли је поступак покренут пре или после 
01.02.2012. године (исто дејство има укидање после тог датума одлуке којом се 
поступак окончава и враћње предмета на поновно суђење). У првом случају при-
мењује се Закон о парничном поступку(''Сл. гласник РС'' 125/04 и 111/09), а у дру-
гом случају Закон о парничном поступку (''Сл. гласник РС'' 72/11... 55/14). 
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донета у другом степену после 31.05.2014. године, а парнични поступак 
покренут после 01.02.2012. године, односно ако је одлука којом се окон-
чава поступак укинута и предмет враћен на поновно суђење после 
01.02.2012. године12.  
 III Изузетно, од претходних закључака, ако је у поступку покре-
нутом после 01.02.2012 године другостепени суд одлуком донетом после 
31.05.2014. године преиначио одлуку и одлучио о захтевима странака или 
усвојио жалбу, укинуо одлуку и одлучио о захтевима странака, изузев ако 
се ради о трошковима поступка или камати као споредним потраживањи-
ма, о споровима мале вредности, о парницама због сметања државине или 
ако је посебним законом прописано да ревизија није дозвољена, дозвоље-
ност ревизије треба ценити према одредби става 1. тач. 2. и 3. члана 13. 
Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку.  
 (Закључци усвојени на седницама Грађанског одељења Врховног 
касационог суда од 03.03. и 10.03.2015. године) 

                                                 
12  Овај закључак односи се само на примену Закона о парничном поступку (''Слу-

жбени гласник РС'' 72/11... 55/14) и одређује када се примењује Закон о изменама 
и допунама Закона о парничном поступку (''Службени гласник РС'' 55/14).  

 У складу са овим закључком отправљено је из суда по процени саветника у 
евиденцију судске праксе око 50 одлука из свих већа. 
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ДОЗВОЉЕНОСТ РЕВИЗИЈЕ 

 Посебна ревизија се не може изузетно дозволити, због евенту-
ално учињене битне повреде одредаба парничног поступка.  

Из образложења: 

 ''Одредбом члана 404. став 1. ЗПП, је регулисано, да, ревизија је 
изузетно дозвољена због погрешне примене материјалног права и против 
другостепене пресуде која не би могла да се побија ревизијом, ако је по 
оцени апелационог суда, односно Врховног касационог суда потребно да 
се размотре правна питања од општег интереса, или правна питања у ин-
тересу равноправности грађана, ради уједначавања судске праксе, као и 
ако је потребно ново тумачење права (посебна ревизија). Одредбом члана 
420. став 1. ЗПП, да, странке могу да изјаве ревизију и против решења 
другостепеног суда којим је поступак правноснажно окончан. Одредбом 
става 6. овог члана, да у поступку поводом ревизије против решења сход-
но се примењују одредбе овог закона о ревизији против пресуде. 
 Према томе, како ревизија може бити изузетно дозвољена због по-
грешне примене материјалног права у за то предвиђеним случајевима, али 
не и због евентуално учињене битне повреде одредаба парничног поступ-
ка, то је правилан и закључак апелационог суда да нису испуњени услови 
за примену одредбе члана 404. став 1. ЗПП.  
 Наиме, имајући у виду да је виши суд као другостепени у свом ре-
шењу, оценио да је првостепени суд правилно применио одредбу члана 
101. став 4. ЗПП, а у вези одредбе члана 98 став 3. ЗПП, када је сматрао да 
је поднесак повучен, јер исти није враћен суду у одређеном року, с обзи-
ром на то да тужилац није поступио по налогу суда''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 1354/2014-
Рж 315/2014 од 20.11.2014. године, усвојена на седници Грађанског оде-
љења 07.04.2015. године)  

 
 

МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ 

 У поступку изрицања новчане казне у извршном поступку, ме-
сно је надлежан суд на чијем подручју лице према коме се предлаже 
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изрицање новчане казне има пребивалиште или боравиште, односно 
седиште. 

Из образложења: 

 ''Одредбом члана 3. став 3. ЗИО, је регулисано, да, суд надлежан 
за одређивање извршења или обезбеђења је суд на чијем подручју извр-
шни дужник има пребивалиште или боравиште, односно седиште, ако за-
коном није другачије одређено. Одредбом члана 51. став 4. овог закона, 
да, новчану казну изриче судија решењем на предлог странака, извршите-
ља или по службеној дужности, водећи рачуна при одмеравању висине ка-
зне о значају радње коју је лице које се кажњава морало обавити.  
 Према томе, како би у извршном поступку према физичком лицу 
као извршном дужнику за поступање био стварно надлежан основни суд, 
на основу одредбе члана 22. став 2. Закона о уређењу судова, док је у ини-
цијалном акту предложено изрицање новчане казне према ДЗ К., као прав-
ном лицу, чије је седиште у К. у улици К. М. број 1, то је за поступање 
надлежан Основни суд у К., с обзиром на то да на његовом подручју лице 
према коме се предлаже изрицање новчане казне има седиште.  
 Дакле, у поступку за изрицање новчане казне, регулисаном одред-
бама члана 51. ЗИО, месно је надлежан суд на чијем подручју лице према 
коме се предлаже изрицање новчане казне има пребивалиште или борави-
ште, односно седиште, а не суд за чије је подручје именован приватни из-
вршитељ или суд на чијем подручју извршни дужник има пребивалиште 
или боравиште, односно седиште''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Р1 1109/2014 од 
11.12.2014. године, усвојена на седници Грађанског одељења 07.04.2015. 
године) 

 

 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА – ТРЖИШНА ВРЕДНОСТ 

 У ванпарничном поступку одређивања накнаде за експропри-
сану непокретност или у поступку у коме се супсидијерно примењује 
Закон о експропријацији, процена тржишне вредности непокретности 
коју врши Пореска управа мора бити образложена.  
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Из образложења: 

 ''Делимичним решењем Комисије за враћање одузетог земљишта 
од 16.09.2005. године утврђено је да нису испуњени услови за враћање де-
ла конфискованог земљишта из решења Среског суда у ... I бр. 205/50 од 
09.01.1951. године власништво сада покојног Д.С. на име неизмирења 
обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа, па се предлага-
чима са прецизираним уделима утврђује право на новчану накнаду за зе-
мљиште (три парцеле КО ...) у укупној површини од 5.42.42ха, чији је 
фактички корисник противник предлагача, па се он и обавезује да предла-
гачима исплати новчану накнаду за одузето земљиште. У управном по-
ступку између странака није постигнут споразум о висини новчане накна-
де и списи су уступљени ванпарничном одељењу Општинског суда у ... 
ради одређивања накнаде у складу са прописима о експропријацији. Поре-
ска управа - Експозитура у ... дана 24.02.2010. године доставила је суду 
записник о извршеној процени земљишта описујући постојеће стање (по-
вршина и локација земљишта) па је процена тржишне вредности изврше-
на по м² тако што је за кп.бр. 525/32 по култури пашњак друге класе у по-
вршини 3,54ха дата вредност од 993,50 динара по м² или 35.169.900,00 ди-
нара за површину од 3,54ха; за кп.бр. 525/33 у површини од 64,92 ара 
795,00 динара по м² односно 5.161.140,00 динара за целу парцелу и за 
кп.бр. 524/3 у површини од 1.23.50ха по 993,50 динара по м² односно 
12.269.725,00 динара за укупну површину. Странке су приговарале утвр-
ђеној тржишној вредности. После првог укидања првостепеног решења, 
Пореска управа је првостепеном суду доставила нову процену и то за пр-
ву парцелу тржишна вредност износи 1.153,60 динара по м²; другу парце-
лу 1.153,60 динара по м² и за трећу парцелу 922,88 динара по м², Пореска 
управа ранију цену из 2010. године сматра реалном али да врши њену ко-
рекцију због протека времена само због раста еура. И на ту последњу про-
цену Пореске управе приговорио је противник предлагача истичући да је 
по основу уговора о продаји прибавио пољопривредно земљиште ради 
грађевинске експлоатације од трећих лица (навео је и бројеве оверених 
уговора) по знатно нижим ценама. 
 Код таквог чињеничног стања, првостепени суд је решење о досу-
ђеној висини новчане накнаде за раније одузето земљиште засновао на по-
следњој процени Управе прихода. 
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 Основано се у ревизији указује да је у поступку учињена битна по-
вреда одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 12. ЗПП и 
да је због погрешне примене материјалног права чињенично стање остало 
непотпуно утврђено.  
 На обештећење ранијих власника (следбеника) примењују се пра-
вила из Закона о експропријацији. Та накнада по члану 42. Закона о екс-
пропријацији одређује се у новцу према тржишној цени таквог земљишта 
ако законом није друкчије прописано. Процену тржишне вредности врши 
орган надлежан за утврђивање пореза на пренос апсолутних права на не-
покретностима (став 2).  
 По становишту Врховног касационог суда, процена тржишне 
вредности непокретности коју даје Пореска управа мора бити образложе-
на, а не паушална. 
 Из извештаја Пореске управе не види се на основу којих критери-
јума и мерила је утврђена цена земљишта по м²; да ли је упоређивање вр-
шено на основу продајних цена из уговора (места) где се непокретности 
налазе; да ли је као коректив служио приход који се може очекивати од 
тог земљишта имајући у виду намену земљишта и делатност противника 
предлагача; ако није било уговора о продаји те врсте земљишта у ката-
старској општини где се непокретности налазе, да ли је Пореска управа 
анализирала тзв. ''суседне трансакције''. 
 Образложење (разлози) процене је нужно јер се странкама мора 
дати могућност да уложе примедбе на процену и суду да изврши анализу 
тржишне вредности (у супротном Пореска управа би преузела надле-
жност суда да утврђује накнаду).  
 У време доношења процене важио је Правилник о начину утврђи-
вања основице пореза на имовину на права на непокретностима (''Службе-
ни гласник РС'' 38/01, 45/04 и 27/11), па се из образложења нижестепених 
решења као ни из паушалне процене Пореске управе не може закључити 
да ли је процена дата на основу члана 4. и корекција садржаних у члану 5. 
Правилника (напомиње се да је Правилник престао да важи 1. јануара 
2014. године – ''Службени гласник РС'' 93/2013).  
 С обзиром да се тржишна цена код земљишта утврђује према це-
нама у време пресуђења то је у поновном поступку потребно од Пореске 
управе затражити нови образложени извештај, прибавити евентуално и 
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списе другог предмета на који Пореска управа указује у свој допунском 
извештају и извршити упоређење са предметом овог спора и процену тр-
жишне вредности утврдити на основу закона и евентуално подзаконских 
аката који важе у време првостепеног пресуђења. Изузетно ако се на овај 
начин не може утврдити тржишна цена непокретности, суд може у том 
циљу извести доказ вештачењем''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 467/2014 од 
28.01.2015. године, утврђена на седници Грађанског одељења 07.04.2015. 
године) 

 
 

ГРАЂАНСКОПРАВНИ ИМУНИТЕТ ДРЖАВЕ 

 Тужена страна држава ужива грађанскоправни имунитет не 
само у имовинским већ и у радним споровима, па ако није дала при-
станак за вођење спора тужба се одбацује.  

Из образложења: 

 ''Тужилац је против Амбасаде ... у Србији поднео тужбу ради по-
ништаја решења о отказу уговора о раду од 18.08.2009. године тражећи да 
се то решење поништи и реинтегрише у процес рада.  
 У фази припремања главне расправе, после налога за уређење ту-
жбе, тужилац је као туженог означио страну државу - амбасаду, коју за-
ступа амбасадор.  

Нотом стране државе амбасада ... је вратила судска писмена и на-
вела да она нема својство посебног правног лица у односу на државу коју 
заступа и не може бити тужена странка у спору. Она се позвала на међу-
народно обичајно право према коме, када се једна суверена држава позива 
пред суд земље пријема, позив мора бити упућен дипломатским путем и 
мора се дати одговарајући рок за одговор на тужбу од најмање 60 дана 
(допис Министарства спољних послова упућен Првом основном суду у 
Београду 21.03.2011. године).  
 Без даљег расправљања Први основни суд у Београду се огласио 
апсолутно ненадлежним за поступање по тужби, на основу члана 26. став 
1. ЗПП у вези чл. 16. и 77. ЗПП.  
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 Правилно је становиште нижестепених судова да је домаћи суд 
ненадлежан за пресуђење овог радног спора јер његова надлежност за 
спор са међународним елементом није изричито предвиђена законом или 
међународним уговором нити надлежност домаћег суда произилази из од-
редаба закона о месној надлежности домаћег суда (члан 26. ЗПП).  
 Наиме, Бечка ковенција о дипломатским односима од 18.04.1961. 
године („Службени лист СФРЈ“ додатак 2/64) не садржи правило по коме 
се страна држава ослобађа од имунитета у радним споровима (или других 
врста спорова) у којима су тужиоци запослени у дипломатско конзулар-
ном представништву. Ограничења од имунитета ... (неспоран је имунитет 
држава у грађанским поступцима) не садржи ни билатерална конвенција 
између Србије и ... која одређује права, имунитете и привилегије кунзу-
ларних агената од 14. октобра 1881. године. Такође, ограничења и изузе-
така нема ни у трговинском уговору између истих странака уговорница од 
14 октобра 1881. године.  
 Тумачењем ноте коју је тужени упутио Министарству спољних 
послова може се закључити да тужени није дао пристанак да му у кон-
кретном радном спору суди редован српски суд. Како тужена страна др-
жава није дала пристанак подношењем одговора на тужбу нити се упусти-
ла у расправљање, то се не може применити правилно из члана 50. Закона 
о решавању сукоба закона са прописима других земаља о надлежности 
домаћег суда.  
 Неосновани су ревизијски наводи да тужени не ужива имунитет у 
грађанском поступку ако се о ради о спору који потиче из уговора о запо-
шљавању на основу Конвенције Уједињених Нација о судском имунитету 
држава и њихове имовине из 2004. године, јер ту Конвенцију наша држава 
није ратификовала и она не представља део унутрашњег права.  
 Такође, наша држава није ратификовала ни Европску конвенцију о 
имунитету држава из 1978. године која по тврњи ревидента садржи прави-
ло „да се држава не може позвати на имунитет од јурисдикције судова 
друге државе говорнице у споровима који потичу из уговора о запошља-
вању који је тужена држава закључила са неким физичким лицем“.  
 Неосновани су и ревизијски наводи у којима се истиче да одредбе 
ове две конвенције без обзира да ли су или не ратификоване представљају са-
ставни део међународног обичајног права и да је Европски суд за људска 
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права у неколико својих донетих одлука утврдио да ове конвенције предста-
вљају обичајно право и да доношењем решења о апсолутној ненадлежности 
крши право на приступ суду. Из праксе Европског суда за људска права про-
изилази управо супротан закључак (који иде у прилог становишту нижесте-
пених судова), јер је у предмету „Fogarty v. UK“од 21.11.2001. године заузето 
становиште да је за ослобођење од грађанско правног имунитета и у радним 
споровима битан пристанак тужене стране државе''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев2 485/2014 од 
10.12.2014. године, утврђена на седници Грађанског одељења 07.04.2015. 
године). 
 

 
НЕДОЗВОЉЕНОСТ РЕВИЗИЈЕ У ПАРНИЦИ  

ЗБОГ СМЕТАЊА ДРЖАВИНЕ 

 Ревизија изјављена против правноснажног другостепеног ре-
шења донетог у парници због сметања државине је недозвољена и ка-
да је тим решењем преиначено првостепено решење и одлучено о зах-
тевима странака.  

Из образложења: 

 Парнични поступак покренут је 24.10.2012. године тужбом ради 
заштите од сметања државине. Првостепеним решењем од 28.02.2014. го-
дине усвојен је тужбени захтев и утврђено да је тужилац сметао туженог у 
мирном коришћењу воде са водоводне мреже, те му је наложено да успо-
стави пређашње државинско стање поновним прикључењем тужиочевог 
домаћинства на ту мрежу. Другостепеним решењем од 15.07.2014. године 
преиначено је првостепено решење и тужбени захтев за државинску за-
штиту је одбијен као неоснован. Против тог решења тужилац је благовре-
мено изјавио ревизију.  
 Врховни касациони суд је утврдио да је тужиочева ревизија недо-
звољена.  
 ''У овом поступку започетом по Закону о парничном поступку 
(''Службени гласник РС'' 72/11) примењују се одредбе Закона о изменама 
и допунама овог ЗПП (''Службени гласник РС'' 55/14) на основу члана 23. 
став 1. овог закона јер је парнични поступак правноснажно окончан после 
31.05.2014. године као дана његовог ступања на снагу.  
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 Општи услови за изјављивање ревизије прописани су одредбама 
члана 403. ЗПП које су у ставовима 2. и 3. овог члана измењене чланом 
13. Закона о изменама и допунама ЗПП. Према члану 13. став 1. тачка 2. 
овог закона, којим је измењена одредба члана 403. став 2. ЗПП, ревизија је 
увек дозвољена ако је другостепени суд преиначио пресуду и одлучио о 
захтевима странака. На основу члана 420. став 6. у вези чл. 1. и 2. ЗПП у 
поступку по ревизији против решења сходно се примењују одредбе овог 
закона о ревизији против пресуде.  
 Међутим, посебном одредбом члана 452. став 5. ЗПП, која је оста-
ла неизмењена и после ступања на снагу Закона о изменам и допунама 
ЗПП, изричито је прописано да против решења донетих у парницама због 
сметања државине ревизија није дозвољена. 
 Наведена посебна одредба ЗПП о недозвољености ревизије у пар-
ницама због сметања државине искључује примену опште одредбе из но-
велираног члана 403. став 2. истог закона (члан 13. став 1. тачка 2. Закона 
о изменам и допунама ЗПП) о праву на ревизију, према којој би ревизија 
била увек дозвољена због преиначења првостепеног решења.  
 У конкретном случају је ревизијом побијаним другостепеним ре-
шењем преиначено првостепено решење, по жалби туженог, и одбијен ту-
жбени захтев за сметање државине.  
 С обзиром на дејство посебне одредбе члана 452. став 5. ЗПП, ту-
жиочева ревизија против правноснажног другостепеног решења у парни-
ци због сметања државине није дозвољена''.  
 Зато је Врховни касациони суд ревизију одбацио на основу члана 
413. у вези члана 410. став 2. тачка 5. ЗПП''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 1316/2014 од 
17.12.2014. године, утврђена на седници Грађанског одељења 10.03.2015. 
године) 

 

 
НЕЗАКОНИТ ШТРАЈК - ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА 

 Запослени који обустави рад супротно Закону о штрајку чини 
повреду радне обавезе без обзира што му у то време послодавац не да-
је радне налоге. 
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Из образложења: 

 ''Тужиоцу је отказан уговор о раду због учињене повреде радне 
обавезе зато што је у периоду од 1. до 4. септембра и 7. септембра 2009. 
године долазио на посао али се није налазио на свом радном месту нити је 
радио већ је са већом групом радника обуставио рад зато што запослени-
ма нису биле исплаћене зараде за период од неколико месеци. 
 Код тако утврђеног чињеничног стања правилно је примењено ма-
теријално право када је тужбени захтев одбијен јер су у конкретном слу-
чају испуњени услови за отказ уговора о раду од стране послодавца по 
основу члана 179. став 1. тачка 2. Закона о раду.  
 Запослени је својом кривицом учинио повреду радне обавезе с об-
зиром да у периоду од неколико дана није уопште испуњавао своје радне 
обавезе налазећи се у незаконитом штрајку.  
 Наиме, да би штрајк био законит морају бити испуњени следећи 
услови: да одлуку о ступању у штрајк или штрајк упозорења код посло-
давца донесе орган синдиката одређен општим актом или већина запосле-
них (члан 3. Закона о штрајку); да се одлуком о ступању у штрајк утврђују 
захтеви запослених; време почетка штрајка; место окупљања учесника у 
штрајку ако се штрајк испољава окупљањем запосленог и штрајкачки од-
бор који заступа интересе запослених или у њихово име води штрајк 
(члан 4). Штрајкачки одбор је дужан да штрајк најави достављањем по-
слодавцу одлуке о ступању у штрајк најдоцније пет дана пре почетка од-
ређеног за почетак штрајка односно 24 часа пре почетка штрајка упозоре-
ња (члан 5).  
 Само законит штрајк који је организован и вођен по напред цити-
раним правилима не представља повреду радне обавезе и не може бити 
основ за покретање поступка ради утврђивања дисциплинске или матери-
јалне одговорности запосленог и не може имати за последицу престанак 
радног односа (члан 14. закона).  
 Из цитиране одредбе произилази да учесник у штрајку који је не-
законит не ужива заштиту од отпуштања (отказа), па како је тужилац (што 
он и не оспорава) са групом радника обуставио рад супротно правилима 
цитираног Закона о штрајку то је учинио повреду радне обавезе због које 
му је могао престати радни однос по вољи послодавца.  
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 Неосновани су ревизијски наводи у којима се истиче да је решење 
о отказу незаконито бог повреде правила о достављању из члана 185. За-
кона о раду. Евентуална повреда правила у достављању би била од значаја 
код оцене благовремености тужбе (у конкретном случају небитна јер је 
тужба ради побијања решења о отказу благовремена).  
 Такође су неосновани ревизијски наводи у којима се истиче да посло-
давац није давао радне налоге запосленом нити је пружио доказе (број нало-
га, предмет налога и време извршавања посла), због чега нису испуњени 
услови за отказ, јер се одсуством са места рада и незаконитим штрајком ис-
пољава јасна намера запосленог да се радни налози не извршавају''. 
 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 690/2014 од 
26.12.2014. године, утврђена на седници Грађанског одељења 07.04.2015. 
године). 

 
 

ПАРНИЦА У ТОКУ И РЕСТИТУЦИЈА 

 Ако не постоје процесне претпоставке за одбацивање тужбе, 
започете својинске парнице морају се мериторно завршити пред су-
дом без обзира што је у међувремену донет Закон о враћању одузете 
имовине и обештећењу.  

Из образложења: 

 ''Тужиља је против тужених (Града и РС) дана 26.06.2003. године 
поднела тужбу ради утврђења права својине на кп. бр. 1058/1 у површини 
од 62,55 ари у КО Лозница град.  
 У току спора променила је делимично истоветност тужбеног захтева 
(преиначила тужбу) па је тражила утврђење да је власник, односно носилац 
права коришћења на делу поменуте парцеле у површини од 126,16 ари, пре-
дају у државину и накнаду за изузето (фактички ескпроприсано) земљиште у 
износу од 40.371.200,00 динара са затезном каматом. Такав тужбени захтев је 
делимично усвојен (у погледу исплате новчане накнаде) пресудом Општин-
ског суда у Лозници П 1164/03 од 15.септембра 2008. године. Ту пресуду 
укинуо је Апелациони суд у Београду решењем Гж 3134/10 од 22.октобра 
2010. године. После укидања првостепеног решења одржано је више рочи-
шта за главну расправу, одређено вештачење и после уложеног приговора 
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стварне надлежности суда од стране тужене Републике Србије, првостепени 
суд се огласио апсолутно ненадлежним, спроведене радње укинуо и тужбу 
одбацио са образложењем да је редован суд апсолутно ненадлежан за пресу-
ђење због правног дејства Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 
(''Службени гласник РС'' 72/2011). 
 Нижестепени судови сматрају да је поменутим законом уређен начин 
и поступак враћања одузете имовине и обештећења за одузету имовину по 
основу, између осталог, и експропријације чл. 1. и 2. став 1. тачка 29, члана 6. 
став 2. (да бивши власник има право на враћање имовине или обештећење за 
имовину одузету на основу прописа експропријације који су се примењивали 
до 15.фебруара 1968. године...), као и члана 40. по коме по захтеву за враћање 
имовине поступак води агенција, као јавна агенција преко подручних једини-
ца у складу са овим законом и законом којим се уређује општи управни по-
ступак, као и одредбама о даљем току жалбеног поступка и могућности вође-
ња управног спора. Из тих правила се изводи закључак да је редован суд ап-
солутно ненадлежан за пресуђење ове парнице.  
 Изложено становиште је погрешно.  
 У моменту подношења тужбе редован суд је био стварно надлежан за 
пресуђење ове парнице јер се ради о својинском спору ради предаје ствари а 
касније и спору о новчаном обештећењу (члан 1. ЗПП), па се основано у ре-
визији указује (са погрешним становиштем о примени новог ЗПП) да је у по-
ступку учињена битна повреда одредаба парничног поступка из члана 361. 
став 2. тачка 7. раније важећег ЗПП (''Службени гласник РС'' 125/04) који се 
примењује на основу члана 506. сада важећег ЗПП (апелациони суд је прво-
степену пресуду укинуо у режиму ранијег ЗПП). 
 Наиме, првостепени суд је неправилно применио правилно из чла-
на 279. став 1. тачка 1. ранијег ЗПП (да редован суд није стварно надле-
жан) чиме је онемогућио тужиљи право на приступ суду и могућност да 
расправља. Ту повреду другостепени суд није отклонио.  
 Закон о враћању одузете имовине и обештећењу (''Службени гла-
сник РС'' 72/2011) садржи правну празнину у погледу судбине парница 
које су у току са истоветним захтевима који се могу истаћи у управном 
поступку ради враћања бесправно одузете имовине. С обзиром да тај нови 
закон (а и ЗПП) не садржи правило о начину окончања недовршених пар-
ница (да ли се тужбе одбацују или се уступају Агенцији за реституцију 
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или се завршавају у меритуму), Врховни касациони суд сматра да се у 
складу са правилом из члана 6. Европске конвенције за заштиту људских 
права и чл. 32. и 36. Устава РС о правичном суђењу (приступ суду), члана 
12. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу (сукоб више основа), 
као и тумачењем по аналогији члана 198. ЗПП (отуђење ствари у току 
парнице када се парница мора завршити између истих странака), редован 
суд мора завршити започети поступак и парницу у одсуству процесних 
претпоставки за одбацивање тужбе, окончати у меритуму''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 1437/2013 од 
29.01.2014. године, утврђена на седници Грађанског одељења 07.04.2015. 
године). 

 
 

ПРЕКЛУЗИЈА И ЗАСТАРЕЛОСТ У РАДНОМ СПОРУ 

 Правило о року за судску заштиту (90 дана) не примењује се 
код судске заштите новчаних потраживања из радног односа у оп-
штем радном режиму.  

Из образложења: 

 ''Тужилац је дана 20.09.2011. године (препоручено) поднео тужбу 
против туженог ради утврђења да је засновао радни однос код туженог у 
периоду од 04.08.2009. до 04.10.2010. године што је тужени дужан призна-
ти (петитум у ставу првом). Поред истакнутог захтева за утврђење тужилац 
је тражио да му тужени на име накнаде штете због губитка зараде исплати 
по 25.000,00 динара за сваки месец и да му на име доприноса социјалним 
фондовима уплати суму у зависности од утврђене висине основице.  
 Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је фактички био у 
процесу рада почев од 04.08.2009. године и са туженим је закључио уго-
вор о раду 30.12.2009. године. Финансијским вештачењем је утврђено да 
тужени није исплатио тужиоцу у спорном периоду на име зараде 
94.235,10 динара нити платио порезе и доприносе.  
 Код таквог чињеничног стања, правилно је примењено право (де-
лимично) када је тужба одбачена због протека преклузивних рокова ради 
утврђења да је у одређеном временском периоду (2009. година) тужилац 
засновао радни однос.  
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 Наиме, рок за подношење тужбе (90 дана) у случају повреде права 
запосленог је преклузивног карактера (не може се продужавати на њега 
суд пази по службеној дужности) и рачуна се од дана када је запослени 
сазнао за повреду права (члан 195. став 1. Закона о раду). 
 У конкретном случају тужилац је подношењем тужбе 20.09.2011. 
године преклудиран јер је за повреду права сазнао оног момента када је 
раскинут уговор о раду (04.10.2010. године). Од тог датума му тече пре-
клузивни рок од 90 дана за подношење тужбе зa утврђење. 
 Имајући у виду да специјални закон (Закон о раду) у погледу про-
цесних одредби и преклузије искључује примену општег, то се у тужбама 
за утврђење постојања радног односа не може применити правило о непо-
стојању временског ограничења за подношење тужбе (незастаривости) из 
ЗПП засновано на тумачењу, па је тужба правилно одбачена. 
 На основу члана 405. ЗПП одлучено је као у изреци у ставу првом.  
 Међутим, у погледу застарелости новчаног потраживања (право на 
накнаду штете због губитка зараде или накнаду зараде) нижестепени судови 
нису имали у виду правило из члана 196. Закона о раду по коме сва новчана 
потраживања из радног односа застаревају у року од три године од дана на-
станка обавезе и евентуално правило из члана 371. ЗОО по коме општи за-
старни рок износи 10 година. Правило које се односи на застарелост потра-
живања је lex specialisimus у односу на опште правило о преклузији из члана 
191. Закона о раду па се тужба у том делу није могла одбацити већ је прво-
степени суд требао да у погледу новчаног захтева донесе мериторну одлуку''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев2 1381/2014 од 
03.12.2014. године, утврђена на седници Грађанског одељења 07.04.2015. 
године). 

 

 
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ПО ВОЉИ ЗАПОСЛЕНОГ 

 Садржина писмене изјаве запосленог о отказу уговора о раду ко-
ју упућује послодавцу мора бити јасна, категорична и недвосмислена.  

Из образложења: 

 ''Тужиља (запослена на одржавању хигијене) обратила се посло-
давцу (туженом) дана 23.новембра 2010. године са ''захтевом за одлазак у 
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пензију'', почев од 01.01.2011. године и ''да извршите све неопходне фор-
малности ради закључења мог радноправног статуса са 31.12.2010. годи-
не''. Истакла је да ''овај захтев подносим, с обзиром да сам навршила 55 
година живота и 34 године и 9 месеци стажа осигурања без стажа у 2010. 
години''. Послодавац је овај захтев протумачио као отказ од стране запо-
слене па је дана 24.12.2010. године донео решење којим ''престаје радни 
однос запосленој са 31.12.2010. године као последњим даном рада на 
основу захтева за одлазак у пензију...''.  
 Одмах по добијању решења о престанку радног односа тужиља се 
обратила надлежном Покрајинском фонду ПИО – Филијала у Панчеву ра-
ди остваривања права на старосну пензију и њен захтев је правноснажно 
одбијен решењем од 10.03.2011. године у коме је наведено да је тужиља 
остварила стаж осигурања од 32 године, 8 месеци и 9 дана и да јој се утвр-
ђује укупан пензијски стаж од 34 године, 8 месеци и 9 дана.  
 Покушај тужиље да код послодавца утиче на измену односно пре-
иначење решења о престанку радног односа остало је без успеха.  
 Код тако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је у поно-
вљеном поступку (ранија пресуда којом је тужбени захтев усвојен је уки-
нута) одбио тужбени захтев сматрајући да је тужиља била дужна да пре 
подношења захтева за одлазак у пензију провери свој стаж осигурања и да 
није постојала обавеза послодавца да врши проверу. Околност да је тужи-
ља ранијих година позивана од стране послодавца да се изјасни у вези 
превременог престанка радног односа ради пензионисања није од значаја 
јер она понуду послодавца није прихватила. Сама околност да је у обра-
чунским листама зараде за новембар 2010. године наведен стаж од 37 го-
дина и 6 месеци не указује на несавесност туженог јер је на основу овог 
стажа осигурања тужиља остваривала већу накнаду по основу минулог 
рада и обрачунска листа не може бити основ за подношење захтева за 
пензионисање без провере стажа осигурања код надлежног Фонда.  
 Другостепени суд прихвата становиште првостепеног суда о ис-
кључивој одговорности тужиље за неостваривање права на старосну пен-
зију, додајући да се захтев тужиље у вези престанка радног односа не мо-
же сматрати предлогом за споразумни престанак радног односа због чега 
послодавац није био дужан да запосленог писаним путем обавести о по-
следицама до којих долази остваривањем права за случај незапослености.  
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 На утврђено чињенично стање неправилно је примењено матери-
јално право када је тужбени захтев одбијен, јер за разлику од нижестепе-
них судова, Врховни касациони суд сматра да је решење о престанку рад-
ног односа незаконито.  
 Наиме, изјава воље запосленог којим отказује уговор о раду (члан 
178. Закона о раду) ваљана је ако је сачињена у писаном облику, ако је из-
ричита, категорична, јасна, недвосмислена и не захтева тумачење.  
 У конкретном случају, изјава воље није јасна како у погледу на-
слова тако и у погледу садржине писаног текста који је упућен послодав-
цу. Из ње се не може поуздано утврдити да ли запослена захтева спора-
зумни раскид уговора о раду или престанак радног односа о својој вољи 
или престанак радног односа по сили закона. С обзиром да ''захтев за од-
лазак у пензију'' ни у наслову, а ни у садржини не помиње реч ''отказ'' и 
''радни однос'', а имајући у виду и све остале околности случаја (да је ра-
није постојала иницијатива послодавца да радни однос престане, да је у 
својим евиденцијама имао нетачне податке у погледу радног стажа, да пи-
сани акт тужиље садржи захтев - молбу да се изврши провера стажа, што 
би могло указивати да се отказ даје под условом), обраћање послодавцу се 
не може сматрати ''отказом од стране запосленог'', због чега је решење не-
законито.  
 Правна последица незаконитог отказа је реинтеграција у процес 
рада јер је тужиља то захтевала (члан 191. Закона о раду)''. 
 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 79/2014 од 
28.05.2014. године, утврђена на седници Грађанског одељења 07.04.2015. 
године). 

 
 

ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА  

чл. 515-523. Закона о привредним друштвима 
 1. Одлука о принудном откупу акција према одредби члана 
520. став 2. Закона о привредним друштвима не може се побијати ту-
жбом у парници због непримерености цене акција које су предмет 
принудног откупа, па се преиспитивање цене акција утврђене одлу-
ком друштва, врши по захтеву акционара у ванпарничном поступку у 
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складу са чланом 521. у вези са чл. 516. и 475. Закона о привредним 
друштвима. 

 2. Када је поднет захтев суду да се утврди вредност акција у при-
нудном откупу, суд је дужан да о томе одмах обавести Централни реги-
стар, ради обустављања исплате цене акционарима чије су акције пред-
мет принудног откупа. Али ако суд није доставио обавешење Централ-
ном регистру, поступак утврђивања цене акција ће се окончати, јер 
странка не може трпети последице због пропуста у раду суда. 

 3. Цена акција у принудном откупу утврђује се у складу са чл. 
475. и 516. Закона о привредним друштвима. Изузетно у складу са 
чланом 523. овог закона, принудни откуп акција се може спровести 
под условима из понуде за преузимање и цени акције из понуде. За 
утврђивање испуњености услова за примену члана 523. Закона о при-
вредним друштвима и изузетку у погледу одређивања цене акција, 
меродавне су и одредбе члана 6. Закона о преузимању акционарских 
друштава.  

Из образложења: 

 ''Неосновани су наводи из ревизије противника предлгача и уме-
шача на страни противника предлагача да у конкретном случају предлага-
чи као мањински акционари нису могли водити ванпарнични поступак за 
утврђивање цена акција у складу са чланом 521. Закона о привредним 
друштвима, већ да су једино могли да побијају одлуке о откупу, тужбом у 
складу са чланом 376. и чланом 520. став 1. Закона о привредним дру-
штвима. Ови наводи су неосновани са ралога што право на принудни от-
куп акција није спорно па није ни било потребе да се поднесе тужба за по-
бијање одлуке друштва о принудном откупу. У конкреном случају је 
спорна само цена акција.. Одлука о принудном откупу према одредби чла-
на 520. став 2. Закона о привредним друштвима се не може побијати због 
непримерености цене акције које су предмет принудног откупа, па је због 
тога једини законом предвиђени пут заштите права мањинских акционара 
у конкретном случају, био покретање поступка утврђивања откупне цене 
од стране суда у ванпарничном поступку а у складу са чланом 521. Закона 
о привредним друштвима. Преиспитивање цене акција утврђене одлуком 
друштва о принудном откупу обухвата и оцену законитости начина на ко-
ји је била утврђена цена акција, конкретно оцену да ли је било места код 
одређивања цене акција да се примени одредба члана 523. Закона о при-
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вредним друштвима. Не могу се прихватити као основани наводи из реви-
зије, да је Комисија за хартије од вредности утврдила да је понуда за пре-
узимање из 2013. године обавезна понуда, јер се у решењу о одобрењу по-
нуде, комисија није бавила карактером понуде, нити комисија својим ак-
том треба да одређује карактер понуде, тако да нико од предлагача у кон-
кретном случају није имао разлог да побија решење о одборењу понуде, 
већ је суд у ситуацији када је спорна само цена акција у принудном отку-
пу, дужан да утврди као претходно питање, у складу са чланом 22. Закона 
о ванпарничном поступку, која је врсте понуде по којој се вршио откуп и 
да ли има места да се код утврђивања цене акција у откупу, примени цена 
из понуде у складу са одредбом члана 523. Закона о привредним друштви-
ма. У том смислу првостепени и другостепени суд су правилно закључили 
да је понуда за преузимање из 2013. године која је претходила принудном 
откупу, била добровољна понуда али да није испуњен услов из члана 523. 
став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима да се откуп преосталих 
акција изврши на основу цене из те понуде Неоснован је навод ревизије 
да у конкретном случају предлагачи треба да буду ускраћени за судску за-
штиту јер нису изразили несагласност са одлуком о издавању нове емиси-
је акција и одлуком о принудном откупу. У овом случају се ради о праву 
акционара на принудни откуп, односно принудну продају акција, дакле, 
не ради се о ситуацији када они као несагласни акционари траже откуп 
акција у ком случају би било нужно противљење одлуци надлежног орга-
на друштва. Навод из ревизије да је првостепени суд повредио закон на 
штету противника предлагача и умешача, тиме што о подношењу предло-
га у овом поступку није обавестио Централни регистар хартија од вредно-
сти у циљу обустављања исплате акција у складу са чланом 521. став 2. 
Закона опривредним друштвима се не може прихватитикао основан, јер 
пропуст суда уколико постоји није сметња да се поступак по овом питању 
оконча и није од утицаја на одлуку. 
 Према одредби члана 6. Закона о преузимању акционарских дру-
штава, када акционар поседује мање од 25% акција, он нема обавезу обја-
вљивања понуде за преузимањем, јер се сматра да је његов проценат вла-
сништва низак, да би могао да остварује управљање друштвом. Међутим, 
када акционар пређе праг од 25% акција, сматра се да је он показао наме-
ру да преузме контролу над управљањем друштва и тада се њему намеће 
обавеза да објави понуду за преузимање сагласно члану 6. став 1. Закона о 
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преузимању акционарских друштава. Акционар који поседује акције у ра-
спону од 25% до 75% мора да објави понуду за преузимање у случају сва-
ког стицања акција, што произилази из одредбе члана 6. став 4. Закона о 
преузимању акционарских друштава. Након што пређе право од 75% ак-
ција већински акционар је стекао апсолутну контролу над друштвом и он 
је обавезан да мањинским акционарима упути још једну понуду за преузи-
мање у којима ће им дати могућност да продају акције у ситуацији кад ни-
су у могућности да утичу на било коју одлуку који надлежни орган дру-
штва доноси. Према садржини одредбе члана 6. Закона о преузимању ак-
ционарских друштава, обавеза објављивања последње понуде настаје на 
основу члана 6. ст. 1, 4. и 5. Закона о преузимању акционарских друштава 
с тим што је потребно нагласити посебно да обавеза на основу члана 6. 
став 5. настаје једино у ситуацији када је праг од 75 % пређен путем оба-
везне понуде па је након тога стечено 5% односно 3% с правом гласа у то-
ку 18 узастопних месеци. Дакле понуда већинског акционара који има 
преко 75% акција је последња обавезна понуда након које у даљем стица-
ња не настаје обавеза објављивања. Све остале понуде које се објаве а ни-
су обавезне по члану 6. ст. 1, 4. и 5. Закона о преузимању друштава пред-
стављају добровољне понуде. Да би се остварило право на цену акција ко-
ја је била наведене у добровољној понуди у том случају понуда мора бити 
упућена свим преосталим акционарима за све њихове акције и да је стече-
но том понудом најмање 90% акција које су биле предмет те понуде, тако 
да једино у тој ситуацији већински акционар може остатак акција од акци-
онара откупљивати по цени из доборовољне понуде ако то учини у зако-
ном прописаном року од три месеца. Полазећи од оваквог тумачења од-
редбе члана 523. Закона о привредним друштвима и одредбе члана 6. За-
кона о преузимању акционарских друштава, према којима се има ценити 
законитост и правилност побијаног решења, Врховни касациони суд је 
сматра да су правилно нижестепени судови закључили да у конкретном 
случају за одређивање цене акција у принудном откупу, нема места при-
мени одредби члана 523. Закона о привредним друштвима, као изузетка, 
већ да се вредност акција код противника предлагача мора утврдити са-
гласно члану 475. Закона о привредним друштвима''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Прев 171/2014 од 
18.12.2014. године, утврђена на седници Грађанског одељења 07.04.2015. 
године) 
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УВЕЋАЊЕ ЗАРАДЕ – СМЕНСКИ РАД 

 Запослени који мења другог радника на истом радном месту у 
складу са утврђеним обрасцем, укључујући ротирање, које може бити 
непрекидно или са прекидима у различито време током одређеног пе-
риода дана и ноћи, рад врши у сменама па има право на увећану зара-
ду због сменског рада.  

Из образложења: 

 ''Према утврђеном чињеничном стању тужилац (машиновођа у 
Организационој јединици З) закључио је уговор о раду 2003. године са ту-
женим. У спорном периоду исплаћивана му је зарада увећана по основу 
непосредног учествовања у железничком саобраћају дневног рада, ноћног 
рада, прековременог рада, рада у дане државних празника и рада у турну-
су на основу члана 62. став 3, чл. 65. и 66. Појединачног колективног уго-
вора који се примењује код туженог. По члану 65. став 1. тач. 1, 4. и 5. Ко-
лективног уговора код туженог запослени има право на увећану зараду за 
рад у сменама и турнусу у висини од 2% од основне зараде и за рад у тур-
нусу за запослене који непосредно учествују у вршењу железничког сао-
браћаја у висини од 4% од основне зараде.  
 Код тако утврђеног чињеничног стања нижестепени судови сма-
трају да се у конкретном случају не ради о сменском (континуираном) ра-
ду, већ о прерасподели радног времена, па се нису стекли услови из члана 
108. став 1. тачка 2. Закона о раду за досуђивање разлике од 22% од осно-
вице.  
 На правилно утврђено чињенично стање неправилно је примењено 
материјално право када је тужбени захтев одбијен.  
 Наиме, првостепени суд верује тужиоцу који је саслушан као 
странка да радно време му није било унапред утврђено и да се почетак 
радног времена једног дана не подудара са почетком радног времена дру-
гог дана, али да се радно време обавља континуирано и да зависи од рас-
пореда реда возова. Нижестепени судови су занемарили упутство органи-
зације и евиденције радног времена код туженог од 13.01.2003. године по 
коме се под појмом турнуса подразумева рад у сменама где се послови од-
вијају непрекидно током свих 24 сата дневно. По члану 10. тог упутства 
прописано је да запослени који ради у турнусу смене трају 12 или 8 часо-
ва, с тим да почетак односно завршетак смене одређује директор дирекци-
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је, сектора односно радне јединице. По правилу из члана 13. тог акта тра-
јање смене возног особља траје највише 12 сати, а трајање управљање 
вучним возилом у току једне смене износи највише 10 часова. По члану 
11. Правилника за вучу возова на југословенским железницама који је та-
кође у примени одређено је да се рад у јединицама вуче возова обавља по 
сменама и потреби саобраћаја при чему се под турнусом подразумева та-
кав распоред рада по коме се особље и вучна возила узастопно смењују на 
раду. Из налаза и мишљења вештака који је такође првостепени суд при-
хватио утврђено је да је у спорном периоду тужиоцу исплаћивана увећана 
зарада за 4% по основу рада у турнусима (што ни сам тужени у току по-
ступка није оспорио). У току поступка тужени није оспорио тврдњу тужи-
оца да никада није била донета одлука о прерасподели радног времена по 
члану 57. Закона о раду, нити у општим актима туженог постоје правила о 
прерасподели радног времена.  
 Сменски рад се у директиви ЕУ 2003/88/ЕЦ (која није извор права 
али може да допринесе тумачењу права) дефинише као таква организаци-
ја рада у коме радници мењају једни друге на истом радном месту у скла-
ду са одређеним обрасцем, укључујући и образац ротирања који може би-
ти непрекидан или са прекидима (континуиран или дисконтинуиран) изи-
скујући потребу да радник ради у различито време током одређеног пери-
ода дана или ноћи. Због тога се турнус у свом језичком значењу изједна-
чава са сменским радом (per turnum по реду, редом). С обзиром да се под 
турнусом подразумева утврђен ред по коме више лица једно за другим 
обављају неки посао радећи наизменично и смењујући се између ова два 
појма нема никакве разлике и представљају синониме.  
 Рад тужиоца у турнусу (по сменама) не може се уподобити прера-
сподели радног времена чак и под условом да се занемари чињеница да 
тужени није у спорном периоду доносио посебне одлуке о прерасподели 
радног времена.  
 Наиме, прерасподела радног времена се врши када то захтева при-
рода посла, организација рада, боље коришћење средстава рада, рацио-
налније коришћење радног времена и извршавање одређеног посла у 
утврђеним роковима (члан 57. Закона о раду). Природа делатности је раз-
лог за прерасподелу код сезонских послова (грађевинарство, туризам, пр-
оизводња топлотне енергије, пољопривреда, шумарство и друге области 
рада у којима постоје периоди појачане активности у сезони или мањих 
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активности (вансезона); организација рада може бити разлог за прераспо-
делу код повећаног обима посла (изненадног и неочекиваног) чега у кон-
кретном случају нема; боље коришћење средстава рада или рационалније 
коришћење радног времена или извршења одређених послова у одређе-
ним роковима нису разлози који би код делатности железнице указивали 
да се ради о прерасподели радног времена. Све изложено и повезано са 
чињеницом да је сменски рад делимично признат у општем акту указује 
да се спорни однос мора сагледати и решавати у складу са правилима о 
сменском раду и увећаној заради, а не и у складу са правилима о прера-
сподели радног времена, па су испуњени услови за увећање зараде и усва-
јање тужбеног захтева на основу члана 108. став 1. тачка 2. Закона о раду.  
 Висина штете у виду губитка зараде због неправилне примене 
правила о сменском раду утврђена је вештачењем (која од стране туженог 
није оспорена)''. 
 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 524/2014 од 
05.11.2014. године, утврђена на седници Грађанског одељења 07.04.2015. 
године). 

 Напомена: увећана зарада за сменски рад не припада запосленом по-
сле доношења Закона о изменама и допунама Закона о раду из 2014. године 
 
 

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА ПАРКИНГ УСЛУГА  
КАО ПОСЕБНОГ ВИДА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 Потраживања наплате паркинг услуга прописаних општин-
ским или градским одлукама о јавним паркиралиштима застаревају 
у року за застаревање комуналних услуга тј. у року од једне године. 

Из образложења: 

 „Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 
16/997, 42/98) у члану 4. прописује да су комуналне делатности у смислу 
овог закона, делатности производње и испоруке комуналних производа и 
пружање комуналних услуга, који су незаменљив услов живота и рада 
грађана и других субјеката на одређеном подручју и то: пречишћавање и 
дистрибуција воде; пречишћавање и одвођење атмосферских о отпадних 
вода; производња и снабдевање паром и топлом водом; превоз путника у 
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градском саобраћају; одржавање чистоће у градовима и насељима у оп-
штини; уређење и одржавање паркова зелених и рекреационих површина; 
одржавање улица, путева и других јавних површина у градовима и другим 
насељима и јавна расвета; одржавање депонија; уређење и одржавање гро-
бља и сахрањивање. Ставом 2. истог члана предвиђено је да скупштина 
општине може као комуналне делатности, одредити и друге делатности 
од локалног интереса и прописати услове и начин њиховог обављања 
(димничарске услуге, одржавање јавних ВЦ-а, одржавање јавних купати-
ла, кафилерија, јавних простора за паркирање, одржавање пијаца и пружа-
ње услуга на њима, одржавање јавних бунара и чесми, као и друге делат-
ности од локалног интереса).  
 Одлука о јавним паркиралиштима Скупштине града Београда до-
нета је на основу члана 13. Закона о комуналним делатностима којом се 
овлашћују скупштине општина да пропишу услове и начин организовања 
послова у вршењу комуналних делатности и услове за коришћење кому-
налних производа, односно комуналних услуга.  
 Из чињенице да је одлука о Јавним паркиралиштима Града Београ-
да донета на основу Закона о комуналним делатностима којим су као кому-
налне делатности предвиђене између осталог и делатности које се односе 
на јавне просторе за паркирање, несумњиво је да се ради о комуналним 
услугама и да се на њих има применити одредба члана 378. став 1. тачка 1. 
Закона о облигационим односима. Према тој одредби за једну годину заста-
ревају потраживања која се односе на накнаде комуналних услуга када је 
испорука односно услуга извршена за потребе домаћинства“. 
 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 430/2014 од 
17.12.2014. године, утврђена на седници Грађанског одељења 10.03.2015. 
године) 
 

 

ЗАСТАРЕЛОСТ ПРАВА НА НАКНАДУ ШТЕТЕ  
ПРЕМА ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ КАДА ЈЕ ШТЕТА  

ПРОУЗРОКОВАНА КРИВИЧНИМ ДЕЛОМ 

 Кад је штета проузрокована кривичним делом ако је за кри-
вично гоњење предвиђен дужи рок застарелости од рокова прописа-
них чланом 376. ЗОО захтев за накнаду штете према сваком одговор-
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ном лицу, а не само штетнику, застарева кад истекне време одређено 
за застарелост кривичног гоњења само ако је правноснажном пресу-
дом утврђено постојање кривичног дела и окривљени оглашен кри-
вим за кривично дело.  

Из образложења: 

 ''Према утврђеном чињеничном стању, правноснажном пресудом 
Окружног суда у К од 16.06.1983. године тужени Т.Б. је оглашен кривим 
због извршења кривичног дела убиства из члана 47. став 1. КЗ РС, на ште-
ту оштећеног Т.С. сина, супруга и оца тужилаца, због чега му је изречена 
казна затвора у трајању од 10 година. Кривично дело је извршио у просто-
ријама Секретаријата унутрашњих послова при Министарству унутра-
шњих послова Републике Србије јер радници овог секретаријата супротно 
прописаној процедури приликом привођења на информативни разговор 
туженог Т.Б. и оштећеног Т.С. нису извршили претрес лица и од туженог 
нису одузели нож којим је у службеним просторијама лишио живота Т.С 
(блиског сродника тужилаца).  
 Код овако утврђеног чињеничног стања, нижестепени судови су 
закључили да су тужени и то Т.Б. по основу кривице (чл. 154. и 155. 
ЗОО), а Република Србија по основу објективне одговорности (члан 172. 
ЗОО) у обавези да тужиоцима солидарно исплате тражену накнаду мате-
ријалне штете настале услед смрти њиховог сина, оца и супруга.  
 Нису основани ревизијски наводи о застарелости потраживања.  
 Према Закону о облигационим односима застарелошћу престаје 
право захтевати испуњење обавезе; застарелост наступа кад протекне за-
коном одређено време у коме је поверилац могао захтевати испуњење 
обавезе (члан 360. ст. 1. и 2); застарелост почиње тећи првог дана после 
дана кад је поверилац имао право да захтева испуњење обавезе ако зако-
ном за поједине случајеве није што друго прописано (члан 361. став 1); за-
старелост наступа кад истекне последњи дан законом одређеног времена 
(члан 362), кад је штета проузрокована кривичним делом, а за кривично 
гоњење је предвиђен дужи рок застарелости, захтев за накнаду штете пре-
ма одговорном лицу застарева кад истекне време одређено за застарелост 
кривичног гоњења; прекид застаревања кривичног гоњења повлачи са со-
бом и прекид застаревања захтева за накнаду штете а исто важи и за застој 
застаревања (члан 377); застаревање се прекида подизањем тужбе и сва-
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ком другом повериочевом радњом предузетом против дужника пред су-
дом или другим надлежним органом у циљу утврђивања, обезбеђивања 
или остварења потраживања (члан 388); после прекида застаревање почи-
ње тећи изнова а време које је протекло пре прекида не рачуна се у зако-
ном одређен рок за застарелост (члан 392. став 1). Основним кривичним 
законом (''Службени лист СФРЈ'' 44/76... 54/09 и ''Службени лист СРЈ'' 
35/92... 61/01 и ''Службени гласник РС'' 39/03) прописано је да ако у овом 
закону није друкчије одређено кривично гоњење се не може предузети 
кад протекне 15 година од извршења кривичног дела за које се по закону 
може изрећи затвор преко 10 година (члан 95. став 1. тачка 2).  
 У случају кад је штета проузрокована кривичним делом ако је за 
кривично гоњење предвиђен дужи рок застарелости од рокова прописаних 
чланом 376. ЗОО захтев за накнаду штете према сваком одговорном лицу, а 
не само штетнику, застарева кад истекне време одређено за застарелост 
кривичног гоњења само ако је правноснажном пресудом утврђено постоја-
ње кривичног дела и окривљени оглашен кривим за кривично дело.  
 Како је тужба против тужене Републике поднета 31.08.1984. годи-
не, а штета је настала 29.03.1983. године, потраживање накнаде матери-
јалне штете према туженој није застарело без обзира на метод којим је 
утврђена висина материјалне штете јер је тужба поднета у року прописа-
ном чланом 376. ЗОО, па су наводи из ревизије тужене Републике о погре-
шној примени материјалног права неосновани''.  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев1 41/2014 од 
24.12.2014. године, утврђена на седници Грађанског одељења 10.03.2015. 
године) 
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УПРАВНО ПРАВО 
 

ПРАВНИ СТАВ 
 За одлучивање о жалби против решења изборне комисије (избор 
чланова у органе месне заједнице) стварно је надлежан Управни суд.  

Из образложења: 
 У судској пракси је спорно: да ли је за испитивање законитости 
решења изборне комисије у вези избора и престанка мандата одборника 
месне заједнице надлежан Управни суд или виши суд.  
 По становишту Врховног касационог суда исказаном у одлукама Ус 
30/2013 од 30.09.2013. године и Ус 13/2014 од 04.06.2014. године за пресу-
ђење ових спорова надлежан је Управни суд, са следећом аргументацијом: 
да је правилом из члана 3. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано 
да се локална самоуправа остварује у општини граду и граду Београду и да 
је чланом 73. став 1. истог закона прописано да Скупштина општине одно-
сно Скупштине града одлучује о образовању, подручју и укидању месних 
заједница и других облика месне самоуправе; да је чланом 1. Закона о ло-
калним изборима прописано да се овим законом уређује избор и престанак 
мандата одборника Скупштина јединица локалне самоуправе, због чега је 
за одлучивање по жалби ради заштите изборних права у поступку избора 
органа управљања месне самоуправе – месне заједнице стварно надлежан 
Управни суд на основу члана 54. Закона о локалним изборима.  
 Супротно, Управни суд сматра да је за пресуђење ове врсте спорова над-
лежан виши суд, по члану 23. Закона о уређењу судова тачка 8. поводом избора 
и разрешења органа правних лица ако није надлежан други суд са следећом ар-
гументацијом: да Закон о локалној самоуправи прописује образовање месних за-
једница као облика месне самоуправе али уопште не уређује поступак избора и 
разрешења чланова органа месне заједнице као ни судску заштиту; да је посту-
пак избора и разрешења органа МЗ и других облика месне самоуправе у смислу 
чл. 73. и 74. Закона о локалној самоуправи надлежности Скупштине јединице 
локалне самоуправе и самих месних заједница које својим актима у складу са 
Статутом јединце локалне самоуправе и актом о оснивању прописују поступак 
избора. Одлука Изборне комисије није управни акт. Закон о локалној самоупра-
ви у члану 31. прописује сходну примену закона којим се уређује заштита избор-
ног права али само на заштиту мандата одборника а не и на избор и разрешење 
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чланова органа месне заједнице. Због тога се у овој материји не може применити 
правило из члана 54. Закона о надлежности Управног суда већ правило из члана 
23. став 1. тачка 8. Закона о уређењу судова по коме је за спорове у вези избора и 
разрешења органа правних лица (месна заједница је правно лице) надлежан ви-
ши суд. У прилог става о противуречној пракси Управни суд цитира две одлуке 
ВКС о одређивању вишег суда као надлежног у радном спору ради избора ди-
ректора јавних предузећа, чији је оснивач локална самоуправа.  
 Преиспитујући сопствену праксу на иницијативу Управног суда, Гра-
ђанско одељење Врховног касационог суда сматра да је не треба мењати.  
 Наиме, Закон о локалној самоуправи и Закон о локалним изборима  
(''Службени гласник РС'' 129/07) представљају јединствену непротивуречну це-
лину. Првим законом се уређују јединице локалне самоуправе (месна заједни-
ца представља јединицу локалне самоуправе – члан 8. закона), критеријуми за 
њихово оснивање, надлежности, органи, надзор над њиховим актима и радом 
и заштита локалне самоуправе. Другим законом уређује се избор и престанак 
мандата одборника скупштина јединица локалне самоуправе (град, општина и 
месна заједница). Из изборног (другог) закона произилази да се не чини разли-
ка између мандата одборника Скупштина јединица локалне самоуправе и њи-
хових органа, нити се ти органи (савет, месне заједнице и скупштина месне за-
једнице) у изборном поступку третирају као посебна правна лица. Одборници 
се управо и бирају у поступку избора у органе месне заједнице.  Због тога се 
заштита изборног права не само у граду и општини (што у пракси и није спор-
но), већ и у месној заједници, као јединици локалне самоуправе остварује жал-
бом Управном суду у року од 24 часа од достављања решења, а не пред вишим 
судовима. Потпуно је ирелевантно да ли одлука Изборне комисије представља 
управни акт, зато што по правилу из члана 54. став 3. цитираног закона у по-
ступку заштите изборног права суд сходно примењује одредбе закона којим се 
уређује поступак у управним споровима. Није основана тврдња Управног суда 
да у Врховном касационом суду постоји противуречна пракса јер спор о избо-
ру директора јавних предузећа (правних лица) представља у суштини радни 
спор (надлежност вишег суда по члану 23. тачка 8. Закона о уређењу судова), 
па их не треба поистовећивати нити изједначавати.  
 Целисходност (оптерећеност Управног суда и велики број месних за-
једница на територији Србије - преко 4.000) може представљати разлог за из-
мену Закона о локалним изборима, а не и за одсуство његове примене.  
 (Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног 
касационог суда дана 18.11.2014. године) 
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КРИВИЧНА МАТЕРИЈА 
 

С Т А В О В И 

КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА  
ОКО СПОРНИХ ПРАВНИХ ПИТАЊА У ВЕЗИ КОЈИХ НИЈЕ  

ПОСТИГНУТА САГЛАСНОСТ ПРЕДСТАВНИКА  
АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА. 

 

Београд - 30.06.2014. године 

1. Уколико је оштећени предузео гоњење и поднео захтев за спро-
вођење истраге по ком још није одлучено, да ли се захтев има сматрати 
приговором вишем јавном тужиоцу или у другим случајевима, имајући у 
виду члан 604. ЗКП, он је то својство стекао по ранијем ЗКП? 

Да ли је оштећени који је у складу са одредбама старог ЗКП преу-
зео кривично гоњење подношењем захтева за спровођење истраге, опту-
жног предлога или оптужнице (зависно од врсте и фазе поступка) и тиме 
стекао својство оштећеног као тужиоца, изгубио то својство уколико по 
том оптужном акту или захтеву за спровођење истраге суд није поступао 
до 1.10.2013. године? 
 Уколико је оштећени преузео кривично гоњење и поднео зах-
тев за спровођење истраге по коме још није одлучено пре ступања на 
снагу новог ЗКП, захтев се има сматрати приговором Вишем јавном 
тужилаштву, а у другим случајевима, имајући у виду одредбу члана 
604. ЗКП, он је својство оштећеног већ стекао по ранијем ЗКП, те је 
по одредбама новог ЗКП овлашћен за даље кривично гоњење. 

 2. Које одредбе ЗКП треба применити у жалбеном поступку уколико 
је наступила апсолутна застарелост кривичног гоњења, а то се не истиче у из-
јављеним жалбама (да ли се позвати на одредбе члана 459. став 1. у вези чла-
на 451. ст. 2. и 3. ЗКП или уопштено на одредбе материјалног права)? 
 Уколико је наступила застарелост кривичног гоњења а то се не 
истиче у изјављеним жалбама, жалбени суд треба да одбије оптужбу због 
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застарелости кривичног гоњења позивајући се на одредбе члана 459. 
став 1. (друга реченица) у вези са чланом 451. ст. 2. и 3. ЗКП. 

3. Да ли се у поступку за трајно одузимање имовине проистекле из 
кривичног дела, могу применити, сходно, одредбе ЗКП које се примењују 
на ванредне правне лекове, односно да ли постоји могућност понављања 
поступка трајног одузимања имовине проистеле из кривичног дела, уко-
лико су се након правноснажности решења о одузимању имовине, појави-
ле нове чињенице или докази, који би могли довести до другачије одлуке? 
 Могуће је понављање поступка окончаног правноснажним ре-
шењем о трајном одузимању имовине проистекле из кривичног дела, 
као и у другим процесним ситуацијама, када је поступак окончан 
правноснажним решењем, а у питању је мериторна одлука којом се 
коначно одлучује о самој кривично-правној ствари. 

4. Ко је надлежан да одлучује о притвору у скраћеном поступку 
пре подношења оптужног предлога (члан 498. ст. 2. и 3. ЗКП) – да ли су-
дећи судија појединац или судија за претходни поступак? 
 У скраћеном кривичном поступку, пре подношења оптужног 
акта, о притвору одлучује судија појединац.  

5. Да ли се саоптужени, односно саокривљени... у односу на кога 
је раздвојен кривични поступак или је кривични поступак окончан прав-
носнажом осуђујућом пресудом или закључењем споразума о признавању 
кривичног дела може испитати у својству сведока и у поступку који се во-
ди против осталих саоптужених, односно саокривљених (питање упозна-
вања са исказима саоптужених, односно саокривљених и примене члана 
406. став 1. тачка 5) ЗКП)? 
 Саоптужени у односу на кога је кривични поступак окончан 
правноснажном осуђујућом пресудом, или је закључен споразум о 
признању кривичног дела, не може се испитати у својству сведока у 
поступку који се води против осталих саоптужених, а ако је у питању 
понављање кривичног поступка, имајући у виду одредбу члана 481. 
став 2. ЗКП, као и у процесним ситуацијама у којима је више окри-
вљених (саоптужених), па је дошло до новог поступка, јер је у односу 
на неке од њих у жалбеном поступку пресуда укинута, а у односу на 
друге је потврђена или у односу на неке од саоптужених поступак раз-
двојен, а у односу на остале настављен и правноснажно окончан. У 
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осталим процесним ситуацијама, ван изнетих, имајући у виду одредбу 
члана 406. став 1. ЗКП, оставља се резерва да суд у сваком конкрет-
ном случају процени да ли ће прихватити изнети став и у случају су-
протног поступања у одлуци детаљно обраложити свој став. 

6. Да ли је судија који је одлучивао о продужењу притвора у сми-
слу одредбе члана 215. став 2. ЗКП изузет од суђења у другом степену у 
истом предмету? 
 Судија који је једном одлучивао о продужењу притвора у сми-
слу члана 215. став 2. ЗКП у конкретном предмету, није самим тим 
изузет од суђења у другом степену у том предмету. Међутим, ако је од-
лучивао више пута о притвору, али и о неким другим питањима у 
том предмету, онда у сваком конкретном случају треба ценити да ли 
треба бити изузет од суђења. ( У том смислу имати у виду одлуку 
Уставног суда број Уж 4461/2010 од 30.01.2014. године) 

 

Крагујевац - 12.12.2014. године 

 1. Када је подигнута оптужница због кривичног дела злоупотреба 
службеног положаја из члана 359. став 1. Кривичног законика („Службе-
ни гласник РС“ 85/2005 и 72/2009), а односи се на одговорно лице, пре из-
мене Кривичног законика („Службени гласник РС“ 121/2012) и суд нађе 
да се ради о кривичном дело злоупотреба положаја одговорог лица из чла-
на 234. став 1. КЗ, уколико у изреци оптужног акта није наведено да је 
прибављена противправна имовинска корист, да ли је суд овлашћен да у 
изреку своје одлуке унесе да се ради о противправној имовинској користи 
или би се у таквој ситуацији радило о прекорачењу оптужбе?) 
 Преквалификацијом кривичног дела злоупотреба службеног 
положаја из члана 359. став 1. Кривичног законика (раније кривич-
ног дела из члана 359. став 4. у вези става 1. КЗ), у односу на оптуже-
ног као одговорног лица, на кривично дело злоупотреба положаја од-
говорног лица из члана 234. став 1. КЗ, у првостепеном или другосте-
пеном поступку по жалби, уколико из радње извршења кривичног де-
ла произилази противправност прибављене имовинске користи или 
наступање имовинске штете, није повређен кривични закон на штету 
оптуженог, нити је дошло до прекорачења оптужбе, а суд је овлашћен 
да у изреци пресуде прилагоди ознаку последице законском тексту 
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кривичног дела. У случају да се ради о другој врсти последице, неи-
мовинској користи, неимовинској штети или тежој повреди другог, 
преквалификација није дозвољена. 

 2. Да ли постоји идеални стицај између кривичног дела насиље на 
спортској приредби из члана 344а КЗ и кривичног дела тешка телесна по-
вреда из члана 121. став 1. КЗ, у ситуацији када се вршењем насиља према 
учеснику спортске приредбе истовремено оствари и последица у виду те-
шке телесне повреде према истом лицу? 
 Између кривичног дела насиље на спортској приредби из чла-
на 344а Кривичног законика и кривичног дела тешка телесна повре-
да из члана 121. став 1. Кривичног законика у ситуацији када је учи-
нилац кривичног дела из члана 121. став 1. Кривичног законика по-
знат, може постојати стицај када се вршењем насиља према учеснику 
спортске приредбе истовремено оствари и последица у виду тешке те-
лесне повреде, при чему у сваком конкретном случају према околно-
стима извршења треба процењивати да ли се ради о стицају наведе-
них кривичних дела или о квалификованом облику кривичног дела 
насиље на спортској приредби из члана 344а став 4. КЗ. 

 

 

П Р Е Г Л Е Д 

УСАГЛАШЕНИХ СТАВОВА 

 представника кривичних одељења Апелационих судова у Београ-
ду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, у присуству представника кривичног 
одељења Врховног касационог суда, на заједничким седницама одржаним 
у току 2014 године, око спорних питања од значаја за функционисање су-
дова у Републици Србији и уједначавање судске праксе (члан 24. став 3. 
Закона о уређењу судова - "Службени гласник РС" 116/08...101/13). 
 

Нови Сад - 24.03.2014. године 

 1. Да ли се сматра „опојном дрогом“ биљна материја канабис (ко-
нопља), у ситуацији ако садржи мање од 0,3 % психоактивног ТХЦ (те-
трахидроканабинола)? 
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За закључак да биљна материја рода „Канабис“ не представља 
опојну дрогу, потребно је да се ради о врсти и варијетету конопље ко-
ја ни у ком случају не може садржати више од 0,3 % ТХЦ-а (а то је у 
складу са дефинисањем одговора који је достављен од стране Врхов-
ног касационог суда у вези истог питања).  

 2. Код кривичног дела, неуплаћивања пореза по одбитку из члана 
229а КЗ, може ли се сматрати да је код учиниоца изостала „намера избега-
вања плаћања пореза по одбитку и др.дражбина“, уколико је исти испла-
тио нето доходак грађана и др, а пропустио да истовремено држави испла-
ти обрачунате порезе, доприносе и сл, тиме што се брани тешкоћама у по-
словању (правног лица или др), блокадом жиро рачуна, да је одмах по от-
кривању од стране инспекције или полиције, тај порез и др, уплатио или 
пак постојањем сличних околности? 

Код кривичног дела неуплаћивања пореза по одбитку из члана 
229а КЗ у сваком конкретном случају мора бити утврђена „намера“- 
па како је то ствар чињеничног утврђења, није заузиман правни став. 

3. Према кривичном законику, који је био на снази пре извршених 
измена из септембра 2009. године, код кривичног дела злоупотреба слу-
жбеног положаја из члана 359. КЗ, да ли се под обележјем дела „другом 
лицу“ подразумева само другом физичком лицу или и правном лицу? 

И према КЗ који је био на снази пре измена извршених у сеп-
тембру 2009. године, код кривичног дела злоупотреба службеног поло-
жаја из члана 359. КЗ, под термином „друго“ подразумева се друго и 
физичко и правно лице (а након измена КЗ у септембру 2009. године 
то је унето и у законску диспозицију дела). 

4. Може ли се закон о посебним мерама за спречавање вршења 
кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима (тзв. 
„Маријин закон“) примењивати на криивично дело обљуба са дететом из 
члана 180. КЗ, које дело је извршено пре ступања на снагу истог, прили-
ком решавања захтева окривљеног о условном отпусту? 

Закон о посебним мерама за спречавање вршења кривичних 
дела против полне слободе према малолетним лицима (тзв. „Маријин 
закон“) може се примењивати на кривична дела која су прописана 
тим законом, а извршена пре његовог ступања на снагу, тако да се 
захтев окривљеног за условни отпуст не може одбацити, већ је суд ду-



Билтен Врховног касационог суда                                        

 372

жан о истом да одлучи (сходно томе да ли су или не испуњени сви за-
коном прописани услови за условни отпуст). 

5. Да ли окривљено лице које је осуђено на казну затвора од које је 
2/3 казне провело у притвору може поднети захтев за условни отпуст без 
обзира што још није ступило на издржавање казне затвора? 

Уколико је окривљени који је правноснажно осуђен на казну 
затвора, у притвору провео 2/3 казне, а још није ступио на издржава-
ње те казне затвора, има право на подношење захтева за условни от-
пуст и може се условно отпустити само уколико суд утврди да су ис-
пуњени сви законом прописани услови. 

6. Применом којих одредаба ЗКП, односно по ком правном основу 
се може преиначити првостепена пресуда, након одржаног претреса пред 
другостепеним судом када је на основу поновне оцене изведених или оце-
не нових доказа утврђено другачије чињенично стање од чињеничног ста-
ња изнетог у првостепеној пресуди? 

Када је на претресу пред другостепеним судом поновном оце-
ном већ изведених или оценом нових доказа чињенично стање друга-
чије утврђено од оног изнетог у побијаној пресуди, применом одреда-
ба члана 459. Законика о кривичном поступку (ЗКП) другостепени 
суд ће сходно утврђеном чињеничном стању преиначити првостепену 
пресуду. 

7. Како треба да поступи првостепени суд у поступку по жалби на 
решење, а у вези примене чл. 467. и 468. Законика о кривичном поступку? 

О неблаговременој и недозвољеној жалби против решења пр-
востепеног суда сходно члану 467. ЗКП одлучује другостепени суд у 
седници већа. 

8. Да ли је жалба дозвољена против решења већа непосредно ви-
шег суда којим је у фази истраге обијен предлог јавног тужиоца за проду-
жење притвора (у смислу члана 215. став 2. ЗКП)? 

Против решења већа непосредно вишег суда којим је у фази 
истраге одбијен предлог тужиоца за продужење притвора (у смислу 
члана 215. став 2. ЗКП), жалба није дозвољена. 
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Ниш - 17.10.2014. године 

 1. Да ли се судска одлука може заснивати на транскриптима из 
којих произилази да је вршено аудио снимање прекорачењем наредбе 
истражног судије која је издата у смислу одредбе члана 504е став 3. у 
вези става 1. тада важећег ЗКП („Службени гласник РС“ 58/2004, 
85/2005, 115/2005, 46/2006, 49/207, 122/2008, 20/2009, 72/2009, 76/2010)?  

 Наредба истражног судије која је издата у смислу одредбе члана 
504е став 3. у вези става 1. тада важећег ЗКП („Службени гласник РС“ 
58/2004, 85/2005, 115/2005, 46/2006, 49/2007, 122/2008, 20/2009, 72/2009 и 
76/2010) је прекорачена ако начин извршења мере којим је доказ приба-
вљен није био наредбом одређен, с тим да ако начин извршења мере на-
редбом није прецизно одређен, у сваком конкретном случају ће се ценити 
да ли је наредба прекорачена. 
 2. Да ли појам „лице одговорно“ у смислу инкриминације чла-
на 281. став 1. КЗ треба тумачити у смислу члана 112. став 5. КЗ или 
се под овим појмом, поред лица одговорних за пројектовање, руково-
ђење или извођење градње или грађевинских радова у смислу одред-
би Закона о планирању и изградњи имају сматрати и физичка лица 
која су у својству инвеститора или руководиоца извођења градње или 
грађевинских радова, у ситуацији када се изградња објекта врши ми-
мо услова прописаних законом (без одобрења надлежних органа, идеј-
ног пројекта, електросагласности и слично)? 

 Извршилац кривичног дела из члана 281. став 1. КЗ може бити 
свако лице које је предузело радњу извршења овог кривичног дела, а не 
само лица наведена у Закону о планирању и изградњи, с тим што појам 
„лице одговорно“ треба тумачити у сваком конкретном случају.  
 На овој седници усаглашени су и ставаови апелационих судова у вези 
иницијативе Апелационог суда у Београду – ради провере заузетог става и то: 
 1. Пресуда донета у смислу члана 429. став 1. тачка 2) ЗКП не мора 
да садржи образложење, а другостепени суд, поступајући по жалби на такву 
пресуду, пресуду неће укидати због тога што не садржи образложење, с тим 
што првостепени суд треба да правно неуке странке које немају браниоца по-
учи о праву да могу тражити обраложење пресуде одмах по њеном објављи-
вању у смислу члана 429. став 2. ЗКП и да то констатује записнички. 
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 2. Када веће из члана 21. став 4. ЗКП у фази истраге поступа као дру-
гостепени орган, може преиначити решење о одређивању или продужењу 
притвора сходно члану 189. ЗКП и ту процесну меру заменити неком од бла-
жих мера које прописује ЗКП, при чему на ту одлуку није дозвољена жалба. 
 
Крагујевац - 12.12.2014. године 

 1. Да ли учинилац кривичног дела из члана 194. став 5. КЗ мо-
же бити искључиво лице које је обухваћено одредбом члана 112. став 
28. КЗ или учинилац може да буде и лице које није обухваћено овом 
законском одредбом, уколико му је одлуком надлежног суда одређена 
мера заштите од насиља у породици? 

 Учинилац кривичног дела из члана 194. став 5. КЗ, може бити не 
само лице које се у смислу одредбе члана 112. став 28. КЗ сматра чланом 
породице већ и свако друго лице које је прекршило мере заштите од наси-
ља у породици а које му је суд одредио на основу закона.  
 2. Након брисања кривичног дела из члана 159. Закона о енер-
гетици, у пракси се од стране надлежних тужилаштава поступало та-
ко да је са кривичног дела из члана 159. став 2. Закона о енергетици, 
оптужба измењена на кривично дело крађа из члана 203. став 1. КЗ, 
односно тешка крађа из члана 204. став 3. КЗ, односно по важећем за-
кону члан 204. став 2. КЗ, па се као спорно правно питање појавило 
да ли суд може окривљеног да огласи кривим за кривично дело за ко-
је је јавни тужилац изменио оптужбу, с обзиром на то да је то кривич-
но дело сходно запрећеној санкцији теже у односу на кривично дело 
из члана 159. став 2. Закона о енергетици?  

 Тужилац је овлашћен да у току главног претреса, до окончања 
главног претреса и доношења првостепене пресуде, измени оптужни акт и 
на теже кривично дело, а суд може да по том акту оптуженог огласи кри-
вим за тежу правну квалификацију, под условом да у чињеничном опису 
диспозитива првобитног оптужног акта који је квалификовао као кривич-
но дело из члана 159. став 2. Закона о енергетици буду садржана сва бит-
на обележја тежег кривичног дела (одговарајућег кривичног дела из члана 
203. или члана 204. КЗ), што значи да су те радње биле кажљиве како у 
време извршења кривичног дела, тако и у време измене оптужног акта, 
као и у време доношења пресуде. 
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ГРАЂАНСКА МАТЕРИЈА 
 

ПРАВНИ СТАВОВИ СА КОЈИМА СУ СЕ УСАГЛАСИЛИ  
АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ И КОЈЕ ЈЕ ПРИХВАТИО 

 ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 

 

На седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одр-
жаној 04.03.2014. године прихваћени су следећи правни ставови апелаци-
оних судова: 

1. „Запослени на пословима возача санитетског возила у 
здравственој установи није здравствени радник, ни здравствени са-
радник у смислу Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РС“ бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13) због чега нема 
право на коефицијент 13,58 и да му се применом коефицијента за об-
рачун плата здравственим радницима који је утврђен Уредбом о кое-
фицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним слу-
жбама обрачуна плата („Службени гласник РС“ бр. 44/01, 15/02, 30/02, 
32/02...11/12).  

 Није ништава одредба уговора о раду, односно његовог анекса 
којом је запосленом на пословима воазача санитетског возила утвр-
ђен коефицијент за обрачун плате у складу са чланом 2. тачка 13. 
Уредбе.“ 

2. „По тужби запосленог поднетој по Закону о спречавању зло-
стављања на раду искључиво је пасивно легитимисан послодавац.“ 

 

На седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одр-
жаној 03.03.2015. године прихваћени су следећи правни ставови апелаци-
оних судова: 

1. Потраживање накнаде за неовлашћено коришћење елек-
тричне енергије застарева у општем застарном року из члана 371. 
ЗОО (стечено без основа-члан 210. ЗОО). 
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2. Износ трошкова парничног поступка досуђен судском одлу-
ком представља новчану обавезу и странка има право на затезну ка-
мату почев од дана доношења судске одлуке па до исплате по члану 
277. став 2. ЗОО. 

3. Оштећени по тужби ради накнаде штете против осигурава-
ча има право на накнаду материјалне штете на возилу када је попу-
њен и потписан европски извештај без обзира што није извршен уви-
ђај од стране саобраћајне полиције у пуном износу (преко 500 евра). 

4. У случају подношења предлога за извршење на основу веро-
достојне исправе ради намирења потраживања по основу комуналних 
и сличних услуга после 01.06.2012. године, када за подручје основног 
суда није био именован извршитељ, а предлог је усвојен од стране из-
вршног суда, спровођење извршења уступа се извршитељима. 

5. Тужба коју поднесу малолетни тужиоци против бабе и деде 
ради издржавања није преурањена без обзира што малолетни тужио-
ци нису претходно водили поступак против родитеља; они не морају 
водити посебну парницу ради утврђења да родитељи немају могућно-
сти за издржавање јер се то питање може решити као претходно пита-
ње у текућој парници.  

6. Лица из члана 7. тачка 5. Закона о рехабилитацији немају 
право на накнаду материјалне штете коју је претрпело рехабилитова-
но лице (правни претходник тужилаца). 

7. Чланови уже породице возача моторног возила који је ис-
кључиво скривио саобраћајну незгоду, не сматрају се трећим лицима 
који су претрпели штету за коју је одговоран осигуравач по члану 21. 
Закона о обавезном осигурању у саобраћају, па немају право на на-
кнаду штете услед смрти блиског лица од осигурача код кога је вози-
ло било осигурано.  

8. Право на трошкове поступка који су настали пред Устав-
ним судом остварују се пред тим судом, па подносилац уставне жалбе 
не може у парници да оствари право на трошкове кроз накнаду мате-
ријалне штете због незаконитог или неправилног рада државног ор-
гана по члану 172. ЗОО.  
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Правни ставови о којима се апелациони судови нису усагласили, а 
које је усвојио (прихватио) Врховни касациони суд: 

1. Подносиоци захтева за рехабилитацију који је усвојен у јед-
ностраначком или двостраначком поступку имају право на накнаду 
трошкова о којима одлучује суд у складу са овлашћењима из члана 
28. став 1 у вези члана 30. став 2. Закона о ванпарнично поступку у 
вези члана 150. и 162. Закона о парничном поступку.  

2. Регресна потраживања осигуравача (Гарантног фонда) пре-
ма лицима одговорним за штету доспевају даном исплате оштећеном 
лицу па Гарантни фонд има право на затезну камату на укупан износ 
од дана исплате, а не од дана позивања дужника да испуни обавезу 
(ситуација предвиђена чланом 87. став 2. и чланом 104. став 2. раније 
важећег Закона о осигурању имовине и лица у вези члана 939. став 1. 
ЗОО). 

3. Рок за побијање уговора о преносу права својине на непо-
кретностима када је непокретност уписана у јавну књигу, почиње да 
тече од момента забележбе захтева за упис права својине. 
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СТАВОВИ И ЗАКЉУЧЦИ  
ОДЕЉЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ  

У РАЗУМНОМ РОКУ 
  
 Законом о уређењу судова („Службени гласник Републике Србије“ 
116/2008 ... 101/2013) у правни систем Републике Србије уведено је ново 
правно средство којим се штити Уставом гарантовано право грађана на прав-
ну заштиту у разумном року (члан 32. став 1. Устава) и конвенцијско право 
из Европске конвенције о људским правима (члан 6. Конвенције) која је на-
кон ратификације постала саставни део правног поретка Републике Србије и 
непосредно се примењује у смислу члана 16. став 2. Устава. 
 Ово правно средство Законом о уређењу судова је регулисано са 
свега три члана (8а, 8б, 8в) којима се омогућава странкама подношење 
захтева за заштиту права на суђење у разумном року, обраћањем непо-
средно вишем суду уз могућност тражења накнаде у случају повреде тог 
права. Прописана је хитност поступка и сходна примена одредаба којима 
се уређује ванпарнични поступак. 
 Изменом Пословника о раду Врховног касационог суда (Су I-7, 
32/14-1 од 09.05.2014. године) установљено је Одељење за заштиту права 
на суђење у разумном року које чине судије и саветници суда који су го-
дишњим распоредом послова одређени да раде у предметима првостепене 
и другостепене заштите права на суђење у разумном року. 
 О захтевима за заштиту права на суђење у разумном року одлучу-
ју трочлана судска већа. Судска већа су формирана изменом годишњег 
распореда послова који је утврђен на Општој седници Врховног касацио-
ног суда од 09.05.2014. године. Одређен је председник Одељења, заменик 
председника Одељења, председник Одељења судске праксе, заменик Оде-
љења судске праксе и секретар Одељења. 
 Одредбе Закона о уређењу судова (8а, 8б, 8в) примењују се од 
22.05.2014. године. 
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I 

Да би се судије благовремено припремиле за поступање по захте-
вима за заштиту права на суђење у разумном року, Грађанско одељење 
Врховног касационог суда је на седницама 13.05.2014. године и 
20.05.2014. године усвојило одређене ставове по којима ће поступати, које 
је прихватило Кривично одељење Врховног касационог суда: 

 

ПРАВНИ СТАВОВИ ГРАЂАНСКОГ И КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА 
ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 

- Поступак за заштиту права на суђење у разумном року је једно-
страначки. 

- Странка у предмету који није правноснажно окончан - тзв. ''жи-
вом предмету'' може истаћи два захтева: Први је захтев за убрзање по-
ступка; и други за примерену накнаду (у новцу или други вид сатисфак-
ције који може бити усвојен ако је захтев за убрзање основан)1. 

- У погледу активне легитимације раздвајају се правна лица која 
и поред успеха у погледу првог захтева не могу остварити право на при-
мерену накнаду (држава, покрајина, локална самоуправа, јавна предузећа, 
државна предузећа, друштвена предузећа). 

- Пред судом првостепене заштите права на суђење у разумном 
року рочиште се не одржава. 

- У првом степену суди судија појединац. Врховни касациони суд 
суди у зборном саставу. 

- Одлука мора бити образложена. 
- Све одлуке се доносе у облику решења. 
- Поступак је хитан. Не примењују се правила о застоју, прекиду, 

упућивању на парницу. 
- На захтев за заштиту права на суђење у разумном року, одлуку 

и жалбу, такса се не плаћа ако се захтева само одређивање разумног рока 
за завршавање предмета. Ако се одвојено или заједно са првим захтевом 

                                                 
1  Овај правни став је коригован на седници Одељења за заштиту права на суђе-

ње у разумном року одржаној 15.09.2014.године 
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тражи и накнада у новцу (примерена накнада) такса се плаћа у складу са 
правилима Закона о судским таксама (зависи од новчане висине захтева)2. 

- Имајући у виду да се захтев за убрзање поступка (контролни 
захтев) сматра притужбом и да одлука има карактер акта судске управе, и 
из практичних разлога жалба на одређивање рока ради завршетка предме-
та не задржава извршење решења. У погледу одређивања примерене на-
кнаде жалба има суспензивно дејство.  

- У случају успеха у поступку, странка има право на накнаду тро-
шкова у складу са правилима о накнади трошкова поступка (Глава ХII ЗПП). 

- Рок из члана 8б. Закона (три месеца) представља парициони рок 
и тече од дана подношења захтева странке за исплату на основу правно-
снажне и извршне судске одлуке.  

- У случају када се захтева примерена новчана накнада због кр-
шења права на суђење у разумном року, суд је овлашћен да као сатисфак-
цију, уместо досуђивања новчане накнаде утврди да је дошло до повреде 
права на суђење у разумном року и објави одлуку на сајту Врховног каса-
ционог суда (пракса ЕСЉП и Уставног суда Србије)3. 

- Под појмом ''непосредно виши суд'' подразумева се суд из члана 
15. став 3. у вези чл. 23. и 24. Закона о уређењу судова – стварна надле-
жност вишег и апелационог суда.  

- У кривичним предметима активно легитимисани за подношење 
захтева за заштиту права на суђење у разумном року су: приватни тужи-
лац, оштећени као супсидијарни тужилац и окривљени, као и оштећени, 
уколико је у току поступка истакао имовинско-правни захтев.  

 
 
 
 
 

                                                 
2  Исто 
3  На сајту Врховног касационог суда се објављују одлуке ВКС, а сваки суд сво-

је одлуке објављује на свом сајту 
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II 

ПРАВНИ СТАВОВИ И ЗАКЉУЧЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ЗАШТИТУ 
ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ ВРХОВНОГ  

КАСАЦИОНОГ СУДА 
 

ПОСТУПАЊЕ ПО УСТАВНИМ ЖАЛБАМА ПОДНЕТИМ  
УСТАВНОМ СУДУ ДО 22.05.2014. ГОДИНЕ 

  

 1. Судови установљени Законом о уређењу судова нису надлежни 
да поступају по уставним жалбама за заштиту права на суђење у разум-
ном року, поднетим Уставном суду до 22.05.2014. године, од када почиње 
да се примењује Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова 
(„Службени гласник РС“ 101/2013). 

2. Уставне жалбе које су поднете Уставном суду закључно са 
21.05.2014. године, вратиће се Уставном суду. 
 (Правни став усвојен на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року Врховног касационог суда од 30.05.2014. године)  

 

 

З А К Љ У Ч Ц И  

 1. Судска писарница ће одмах по завођењу у уписник судске пи-
сарнице, захтев за заштиту права на суђење у разумном року изнети суди-
ји известиоцу.  

2. Судија известилац даје наредбу судској писарници да затражи 
списе од нижестепеног суда.  

3. Управитељ писарнице ће, у складу са наредбом судије известио-
ца, дописом затражити од нижестепеног суда да Врховном касационом 
суду достави спис на који се захтев за заштиту права на суђење у разум-
ном року односи. 

4. Када списи стигну у Врховни касациони суд, предмет се износи 
судији у рад. 

5. Предмет нижестепеног суда, вратиће се том суду у што краћем 
року, а најкасније у року од 15 дана. 
 (Закључак усвојен на седници Одељења за заштиту права на суђе-
ње у разумном року Врховног касационог суда од 30.05.2014. године)  
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ПРАВНИ СТАВ О НЕДОЗВОЉЕНОСТИ ЖАЛБЕ  
ПРОТИВ ОДЛУКЕ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 

 Против одлуке Врховног касационог суда када одлучује у пр-
вом степену није дозвољена жалба.  

 (Правни став усвојен на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року Врховног касационог суда од 02.07.2014.године)  
 

 

ПРАВНИ СТАВ О ОБАВЕЗИ ОПРЕДЕЉИВАЊА ЗАХТЕВА  
ЗА ПРАВИЧНУ НАКНАДУ 

 Уколико странка у захтеву за утврђење повреде права на суђе-
ње у разумном року није определила новчани износ правичне накна-
де, у том случају накнада се не досуђује. Захтев се не враћа на уређе-
ње и не досуђује се накнада. 
 (Правни став усвојен на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року Врховног касационог суда од 02.07.2014.године)  
 

 

САДРЖИНА РЕШЕЊА О СТВАРНОЈ НЕНАДЛЕЖНОСТИ 

 Врховни касациони суд треба да се огласи стварно ненадле-
жним и уступи предмет надлежном суду, а не да само уступи предмет 
надлежном суду. 

 (Правни став усвојен на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року Врховног касационог суда 02.07.2014.године 
 

  

РАЗУМНИ РОК У УПРАВНОМ СПОРУ 

 Почетак разумног рока рачуна се од подношења тужбе управ-
ном суду и не узима се у обзир време трајања поступка пред органима 
управе. 

  (Правни став усвојен на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року Врховног касационог суда од 15.09.2014.године)  
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МЕРИТОРНО ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 Ако у време подношења захтева за суђење у разумном року пред-
мет у коме се тражи утврђивање повреде права на суђење у разумном ро-
ку није правноснажно решен, о таквом захтеву се мериторно одлучује. 

 (Правни став усвојен на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року Врховног касационог суда од 15.09.2014.године) 
 

  

ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ ПОСЛЕ УКИДАЊА  

РЕШЕЊА ОРГАНА УПРАВЕ  

 Захтев за заштиту права на суђење у разумном року, који је под-
нет након што је у управном спору поништено решење органа управе, од-
бацује се зато што је поступак (у овом случају управни спор), окончан. 

 (Правни став усвојен на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року Врховног касационог суда од15.09.2014.године) 
 

  

ДЕЈСТВО ПУНОМОЋЈА АДВОКАТА  

 Адвокату који је био пуномоћник странке у поступку у односу 
на који се тражи утврђивање повреде права на суђење у разумном ро-
ку није потребно пуномоћје у предмету по захтеву за заштиту права 
на суђење у разумном року.  

 (Правни став усвојен на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року Врховног касационог суда од 15.09.2014.године)  
 

 

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ ВИШЕГ СУДА ЗА ПОСТУПАЊЕ  
ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ 

 У РАЗУМНОМ РОКУ У ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ 

 Виши суд је непосредно виши суд, када се захтев за заштиту 
права на суђење у разумном року односи на извршни поступак.  

 (Правни став усвојен на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року Врховног касационог суда од 15.09.2014.године)  
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ЗАКЉУЧАК О ИЗМЕНИ УТВРЂЕНИХ ПРАВНИХ СТАВОВА 

 Ставови утврђени на седницама Грађанског и Кривичног одељења 
одржаним 13.05. и 20.05.2014.године под тачком 2. и под тачком 9. се ко-
ригују: 

I 
Тачка број 2 се мења и гласи: 

У предмету који није окончан, главни захтев је захтев за утвр-
ђење повреде права на суђење у разумном року и суд о њему мора од-
лучити.  

Странка може истаћи још два захтева: Први је захтев за убрзање 
поступка; и други за примерену накнаду (у новцу или други вид сатис-
факције који може бити усвојен ако је захтев за убрзање основан). 

 

II 
Тачка број 9 се мења и гласи:   

  На захтев за заштиту права на суђење у разумном року, одлу-
ку и жалбу, такса се не плаћа ако се само захтева одређивање разум-
ног рока за завршавање предмета. Ако се одвојено или заједно са пр-
вим захтевом тражи и накнада нематеријалне штете у новцу (приме-
рене накнаде) такса се плаћа у складу са тарифним бројевима 4. и 5. 
Таксене тарифе Закона о судским таксама („Службени гласник РС“ 
28/94 ... 93/2012).  

 (Закључак усвојен на седници Одељења за заштиту права на суђе-
ње у разумном року Врховног касационог од 15.09.2014.године)  
 

 

ПРАВНИ СТАВ - ОДБАЦИВАЊЕ ЗАХТЕВА 

 Ако је истог дана поднет захтев за заштиту права на суђење у 
разумном року и донета одлука којом је окончан поступак у односу на 
који се тражи утврђивање повреде права на суђење у разумном року, 
захтев се одбацује. 

 (Правни став усвојен на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року Врховног касационог суда од 30.10.2014. године)  
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ЗАКЉУЧАК О ПОСТУПАЊУ СА УСТАВНОМ ЖАЛБОМ  
ПОДНЕТОМ ПРЕ 22.5.2014. ГОДИНЕ  

Ако је поднета уставна жалба којом се, поред повреде права на 
суђење у разумном року, тражи утврђење повреда других уставних 
права, а Врховни касациони суд одлучује о жалби на првостепену од-
луку донету по тој уставној жалби, у изреку решења Врховног каса-
ционог суда се уноси и посебан став да се уставна жалба враћа Устав-
ном суду на одлучивање о повреди осталих уставних права, уколико 
то већ није учинио првостепени суд изреком своје одлуке.  

 (Закључак усвојен на седници Одељења за заштиту права на суђе-
ње у разумном року од 05.12.2014. године ) 

 
 

РОКОВИ ЗА ИСПЛАТУ ПРАВИЧНЕ НАКНАДЕ  
И ТРОШКОВА ПОСТУПКА 

Када се одлучује досуђивањем примерене накнаде у било ком 
износу, истим ставом изреке се досуђују трошкови поступка у једин-
ственом року од три месеца.  

У случају када се не досуђује примерена накнада или подноси-
лац није тражио накнаду, а основан је захтев за утврђење повреде 
права и за налагање убрзања поступка, подносиоцу захтева припадају 
и трошкови поступка ако их тражи. Како се у том случају одлучује 
само о трошковима поступка, исти се досуђују у року од 15 дана.  

 (Правни став усвојен на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року Врховног касационог суда од 05.12.2014. године) 

 
 

ЗАКЉУЧАК О ПОСТУПАЊУ СА УСТАВНИМ ЖАЛБАМА  
ПОДНЕТИМ ПРЕ 22.05.2014. ГОДИНЕ 

I 

Када је поступак за заштиту права на суђење у разумном року 
започет уставном жалбом, а судски поступак правноснажно окончан 
пре 22.05.2014. године (од када почиње да се примењује Закон о изме-
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нама и допунама Закона о уређењу судова објављен у „Службеном 
гласнику РС“ 101/2013), уставна жалба се враћа Уставном суду. 

 

II 

Када је захтев за заштиту права на суђење у разумном року 
поднет пре 22.05.2014.године, захтев се одбацује. 

 

III 

Када је захтев за заштиту права на суђење у разумном року 
поднет на основу Закона о уређењу судова после 22.05.2014. године, а 
судски поступак на који се односи правноснажно окончан пре 
22.05.2014. године или после тога, а пре подношења захтева, захтев се 
одбацује. 

 (Закључак усвојен на седници Одељења за заштиту права на суђе-
ње у разумном року Врховног касационог суда од 15.12.2014. године) 
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АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ОШТЕЋЕНОГ ДА ЗАХТЕВА  
ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 Оштећени је активно легитимисан да тражи заштиту права на 
суђење у разумном року под условом да је у оквиру кривичног по-
ступка истакао имовинскоправни захтев. 

Из образложења: 

 ''Решењем Апелационог суда у Београду од 19.09.2014. године, од-
бачен је као недозвољен захтев за утврђивање повреде права на суђење у 
разумном року и накнаду штете пуномоћника оштећеног. Против овог ре-
шења, жалбу су поднели пуномоћници предлагача – оштећеног. Одлучу-
јући о изјављеној жалби пуномоћника предлагача, Врховни касациони суд 
је нашао да је жалба основана. 
 Првостепени суд је одбацио као недозвољен захтев за утврђивање 
повреде права на суђење у разумном року и накнаду штете, налазећи да 
оштећено привредно друштво није активно легитимисано за подношење 
овог захтева. Образлажући овакав свој став, првостепени суд је навео да 
су у конкретном случају, у фази истраге, у својству сведока саслушани и 
законски заступник оштећеног привредног друштва, као и представник 
оштећеног предузећа, те да ни један, ни други, нису истакли имовинско-
правни захтев, те да стога оштећено предузеће није активно легитимисано 
за подношење захтева за заштиту права на суђење у разумном року. 
 Међутим, из списа предмета, утврђује се да је приликом саслуша-
ња представник оштећеног изјавио да он има овлашћење да истакне имо-
винско-правни захтев, који ће касније определити, те да се придружује 
кривичном гоњењу против учиниоца кривичног дела. 
 Како је, представник оштећеног привредног друштва приликом са-
слушања очигледно истакао имовинско-правни захтев, то је нејасан и непри-
хватљив став првостепеног суда – да оштећено предузеће у конкретном слу-
чају није активно легитимисано за подношење захтева за заштиту права на 
суђење у разумном року, те да захтев за утврђивање повреде права на суђење 
у разумном року оштећеног предузећа ваља одбацити као недозвољен. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж к 32/2014 од 
24.11.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 
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АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПРАВНИХ ЛИЦА  
КОЈА СУ ПОД КОНТРОЛОМ ДРЖАВЕ ДА ТРАЖЕ ОДРЕЂИВАЊЕ 

ПРИМЕРЕНЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ 

 Правна лица која су под контролом државе (држава, покрајина, 
локална самоуправа, јавна предузећа, државна предузећа, друштвена 
предузећа) могу да поднесу захтев за заштиту права на суђење у разум-
ном року и траже убрзање поступка, али не могу остварити право на 
новчану накнаду због повреде права на суђење у разумном року.  

Из образложења: 

 ''Решењем Вишег суда делимично је усвојен захтев предлагача; нало-
жено је Основном суду да предузме све мере како би се поступак извршења 
окончао у најкраћем року; одбијен је захтев за накнаду; обавезана је Републи-
ка Србија да предлагачу на име поступка исплати 6.000,00 динара.  
 Одлучујући о жалби предлагача Врховни касациони суд је утвр-
дио да је жалба неоснована.  
 Предлагач је захтевом за утврђење повреде права на суђење у ра-
зумном року тражио убрзање поступка, и досуђивање новчане накнаде 
због повреде тог права.  
 Чланом 8а став 1. Закона о уређењу судова прописано је да стран-
ка у судском поступку која сматра да јој је повређено право на суђење у 
разумном року може непосредно вишем суду поднети захтев за заштиту 
права на суђење у разумном року, а ставом 2. да се захтевом из става 1. 
овог члана може тражити и накнада за повреду права на суђење у разум-
ном року. Према члану 8б став 1. истог закона прописано је да ако непо-
средно виши суд утврди да је захтев подносиоца основан, може одредити 
примерену накнаду за повреду права на суђење у разумном року и одре-
дити рок у коме ће нижи суд окончати поступак у коме је учињена повре-
да права на суђење у разумном року. 
 Правна лица која су под контролом државе (држава, покрајина, 
локална самоуправа, јавна предузећа, државна предузећа, друштвена 
предузећа), сагласно ставу Врховног касационог суда и у складу са прак-
сом Уставног суда РС и Европског суда за људска права у Стразбуру, 
иако могу да поднесу захтев за заштиту права на суђење у разумном року 
ради утврђења повреде права и убрзање поступка, не могу остварити пра-
во на новчану накнаду као сатисфакцију. 
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 Како је у конкретном случају предлагач правно лице чији је осни-
вач општина ..., јединица локалне самоуправе, са 100% удела у капиталу 
предузећа, то је супротно наводима жалбе предлагача, правилно првосте-
пени суд закључио да предлагач није активно легитимисан за остварење 
права на новчану накнаду. Дакле, и по схватању овог суда, предлагачу не 
припада накнада, а налагањем првостепеном суду да предузме све неоп-
ходне мере како би се поступак окончао у најкраћем року постићи ће се 
сврха заштите прописана члановима 8а и 8б Закона о уређењу судова''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 395/2014 од 
17.12.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 

 
АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 Захтев за заштиту права на суђење у разумном року може под-
нети само странка у судском поступку, која сматра да јој је повређено 
право на суђење у разумном року, а не њен пуномоћник у своје име. 

Из образложења: 

 ''Решењем Вишег суда, одбачен је као недозвољен захтев за зашти-
ту права на суђење у разумном року пуномћника странке као предлагача у 
извршном предмету Основног суда. 
 Према стању у списима, извршни поверилац, чији је пуномоћник 
адвокат, овде предлагач, поднео је Општинском суду предлог за дозволу 
извршења против извршног дужника. Предлог за извршење је поднет на 
основу правноснажне и извршне пресуде Општинског суда, пописом, пле-
нидбом и продајом покретних ствари, ради наплате трошкова парничног 
поступка. Поводом наведеног предлога је формиран предмет, а Општин-
ски суд је донео решење о извршењу и овим решењем одредио предложе-
но извршење. Након тога је Основни суд донео решење, којим се огласио 
месно ненадлежним за поступање у овој правној ствари, па је списе доста-
вио Основном суду.  
 Одредбом члана 8а став 1. Закона о уређењу судова („Службени 
гласник РС“116/2008... 101/2013), прописано је да странка у судском по-
ступку која сматра да јој је повређено право на суђење у разумном року, 
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може непосредно вишем суду поднети захтев за заштиту права на суђење 
у разумном року. 
 Захтев за заштиту права на суђење у разумном року може поднети са-
мо странка у судском поступку, која сматра да јој је повређено право на суђе-
ње у разумном року. Дакле, само оно лице о чијим се правима и обавезама у 
судском поступку одлучује, има активну легитимацију за подношење захтева 
за заштиту права на суђење у разумном року. У поступку који се води пред 
Основним судом, подносилац захтева за заштиту на право на суђење у разум-
ном року није странка, већ њен пуномоћник, па нема активну легитимацију 
за подношење захтева за заштиту права на суђење у разумном року у том по-
ступку и не може остваривити заштиту права на суђење у разумном року у 
судском поступку у коме се не одлучује о његовим правима и обавезама. 
Истовремено, условно означавање, у напомени захтева, извршни поверилац 
као странке ако суд „сматра да изрека решења треба да гласи на извршног по-
вериоца“ није дозвољено, супротно је законској обавези из члана 98. став 3. 
ЗПП у вези члана 30. став 2. ЗВП, доводи у сумњу личност предлагача и зах-
тев чини неразумљивим. Стога је и по оцени Врховног касационог суда пра-
вилно одлучено одбацивањем захтева и жалба предлагача против побијаног 
решења Вишег суда није основана''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 505/2014 од 
5.2.2015. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђе-
ње у разумном року 19.03.2015. године) 
  

 

ДЕЈСТВО ПРЕКИДА ПОСТУПКА 

 Када је одређен прекид поступка, неактивност суда у току тра-
јања прекида поступка не може се узети као пропуст суда у оцени ра-
зумне дужине трајања поступка. 

Из образложења: 

 ''Из садржине списа, произилази да је предлагач дана 24.10.2008. 
године, поднео тужбу Привредном суду којом је тражио да се обавеже ту-
жени у стечају, да му исплати на име штете одређени износ са законском 
затезном каматом и трошковима поступка.  
 Привредни суд је утврдио да се између парничних странака води 
још један спор, који представља претходно питање за предметни спор.  
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 Поступак је био у прекиду све до 2014. године, када су се и стекли 
услови да се прекинути поступак настави. Привредни суд је парницу 
окончао дана 29.7.2014. године, доношењем пресуде којом је одбио ту-
жбени захтев као неоснован.  
 По жалби тужиоца овде предлагача, списи предмета достављени 
су Привредном апелационом суду. На основу прибављених података о 
прегледу предмета Привредног апелационог суда, утврђује се да је посту-
пак по жалби окончан дана 15.10.2014. године.  
 На основу овако утврђеног чињеничног стања, Врховни касациони 
суд је оценио да предлагачу у предмету Привредног суда није повређено 
право на суђење у разумном року, јер је предмет окончан како у првосте-
пеном поступку тако и у другостепеном поступку у кратком року, по ис-
пуњењу услова за наставак поступка. Привредни суд, не може бити одго-
воран због тога што су се стекли услови да се поступак у овој правној 
ствари прекине и да прекид поступка траје нешто више од пет година, јер 
такву процесну ситуацију, која је довела до дугог трајања поступка, није 
изазвао Привредни суд, већ је то последица што је предлагач водио више 
спорова пред Привредним судом, који су међусобно повезани један са 
другим. У периоду док је поступак био у прекиду суд није могао предузи-
мати никакве радње у поступку''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Р4 гп 17/2014 од 
20.11.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 

 
ДУГО ТРАЈАЊЕ ПОСТУПКА ЗБОГ ПОНАШАЊА ПОДНОСИОЦА 

 Није повређено право подносиоца захтева на суђење у разум-
ном року ако је дужина трајања поступка узрокована у највећој мери 
понашањем подносиоца захтева као странке у поступку. 

Из образложења: 

''Решењем Апелационог суда одбијен је захтев предлагача за за-
штиту права на суђење у разумном року. 

Према стању у списима предмета парнични поступак је покренут 
тужбом од 8.7.2008. године а против туженог - предлагача у овом поступ-
ку, ради утврђивања постојања права стварне службености пролаза. Апе-
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лациони суд је оценио да се ради о сложеној парници и да је суд имао про-
пуста у поступању, јер није довољно водио рачуна о процесној дисципли-
ни али је и закључио да је дужина трајања поступка у највећој мери проу-
зрокована понашањем предлагача као странке у поступку, јер је између ро-
чишта за главну расправу суду достављао у кратком временском размаку, 
два, три или више поднесака, због чега је већи број расправа одлаган, да 
би се тужилац или геодетски вештак изјаснио по овим поднесцима. Утвр-
ђено је да је предлагач тражио изузеће претходног и сада поступајућег су-
дије, што је такође допринело дужем трајању поступка. Посматрајући це-
локупан ток поступка, који траје 6 година и 3 месеца, као и објективне 
околности које су узроковале одлагање одређених процесних радњи, Апе-
лациони суд је закључио да нема значајнијег доприноса поступајућег суда 
у овако дугом трајању поступка, већ да је у највећој мери за то одговоран 
управо предлагач, па је са свих наведених разлога одбио захтев предлагача 
за заштиту права на суђење у разумном року''. 

(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 148/2014 од 
27.11.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на су-
ђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 

 

ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПОСТУПКА КАО ПОСЛЕДИЦА  
ПОНАШАЊА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА 

СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 Предлагачу није повређено право на суђење у разумном року 
ако је својим поступцима и опструкцијама ометао и одуговлачио суд-
ски поступак. 

Из образложења: 

 “Решењем Вишег суда одбијен је као неоснован захтев предлагача 
за заштиту права на суђење у разумном року, као и захтев за новчану на-
кнаду и утврђено је да предлагачу није повређено право на суђење у ра-
зумном року зајемчено чланом 32. став 1.Устава Републике Србије. Одлу-
чујући о жалби предлагача, Врховни касациони суд је испитао побијано 
решење и одлучио да жалба није основана. 
 Поступајући по предлогу предлагача Виши суд је извршио увид у спи-
се предмета Основног суда и утврдио да су четири правна лица поднели Оп-
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штинском суду предлог за извршење против извршног дужника, овде предлага-
ча и ЈКП ... са предлогом да извршни дужници солидарно отклоне недостатке 
на инсталацији топловодне мреже у сутурену зграде и изврше повраћај топло-
водне мреже у функцију грејања, те омогуће повериоцима несметано коришће-
ње грејања у њиховим пословним просторијама, а уколико то не учине у оста-
вљеном року од 30 дана овлашћују се тужиоци да исто учине преко других из-
вођача на терет тужених, под претњом извршења. Предлог за извршење извр-
шних поверилаца усвојен је решењем о извршењу. Решење о извршењу је из-
вршено у целости у погледу наплате тражених трошкова, али исто до доноше-
ња одлуке Вишег суда није извршено у делу отклањања недостатака на инста-
лацији топловодне мреже, јер и поред предузетих процесних радњи Основног 
суда и спремности солидарног дужника да приступи извршењу извршење није 
спроведено због противљења извршног дужника, овде предлагача. Извршни 
дужник је Основном суду доставио поднесак којим је оспорио тврдње да се 
противи извршењу у погледу успостављања топлотне енергије, те је Основни 
суд од 26.9.2014. године наложио извршном дужнику ЈКП ... да се у року од пет 
дана изјасни на наведени поднесак овде предлагача. То је била последња радња 
која је извршена у наведеном извршном поступку.  
 Код овако утврђених чињеница оцењујући поднети захтев предла-
гача и разлоге изнете у њему, те ценећи гаранције из члана 32. став 1. 
Устава Републике Србије и одредбе члана 5. став 1. Закона о извршеном 
поступку, односно члан 6. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу из ко-
јих произилазе начела хитности извршног поступка, Виши суд је утврдио 
да подносиоцу захтева није повређено уставно право на суђење у разум-
ном року, јер је својим радњама и понашањем у наведеном извршном 
предмету Основног суда допринео дугом трајању извршног поступка уз 
напомену да подносилац захтева у том извршном предмету има својство 
солидарног извршног дужника.   
 Разумна дужина трајања судског поступка зависи од сложености слу-
чаја, понашања подносиоца захтева као странке у поступку, поступања надле-
жног суда који води поступак, као и значаја и природе постављеног захтева за 
странку која је покренула поступак. Ценећи наведене критеријуме правилно је 
Виши суд закључио да предлагачу није повређено право на суђење у разумном 
року поступањем извршног суда, већ напротив подносилац захтева је као извр-
шни солидарни дужник био у обавези да омогући спровођење извршења реше-
ња отклањањем недостака на инсталацији топловодне мреже уместо што је 
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својим противљењем и опструкцијама ометао поступак извршења, те обзиром 
на понашање подносиоца захтева као странке у поступку нису испуњени усло-
ви из чл. 8а и 8б за утврђење повреде права на суђење у разумном року, а са-
мим тим и утврђење права на примерену накнаду и трошкове поступка.  
 Жалбени наводи предлагача да је у поступку извршења продао ку-
ћу ради измирења обавеза према извршним повериоцима у погледу плаћа-
ња износа утврђене штете и трошкова поступка у засебно формираном из-
вршном предмету нису од утицаја на другачију одлуку по предлогу за за-
штиту права на суђење у разумном року у предмету, јер се ради о посеб-
ним поступцима извршења у којима је предлагач имао својство извршног 
дужника, а самим тим и обавезу да намири потраживања поверилаца. 
Предлагач је као извршни дужник имао обавезу да поступи по решењу о 
извршењу и са другим солидарним дужником пронађе решење за поступа-
ње по том решењу, те разлози на које се позивао предлагач као извршни 
дужник при одбијању да се нарушава ентеријер његовог пословог просто-
ра у поступку спровођења извршења нису разлози који утичу на другачији 
закључак нижестепеног суда о доприносу предлагача дугом трајању по-
ступка извршења. Стога непоступање предлагача као извршног дужника 
по обавезама из извршног решења не може водити успостављању његовог 
права на утврђење повреде права на суђење у разумном року''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 543/2014 од 
22.01.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 

 

ИНИЦИЈАЛНИ АКТ КАО ПРАВНО РЕЛЕВАНТНА ЧИЊЕНИЦА ЗА 
ОДРЕЂИВАЊЕ ПОЧЕТКА СУДСКОГ ПОСТУПКА 

 Судски поступак је покренут када је поднет иницијални акт, 
околност што је прво поступао суд посебне, а затим суд опште надле-
жности, нема значаја за оцену дужине трајања поступка и постојања 
повреде права на суђење у разумном року, па се разумни рок рачуна 
од дана подношења иницијаланог акта. 

Из образложења: 

 ''Предлагач је у својству извршног повериоца Трговинском суду, под-
нео предлог за извршење на основу веродостојне исправе дана 9.10.2007. го-
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дине, против извршног дужника, ради наплате новчаног потраживања. При-
вредни суд је донео решење којим је ставио ван снаге решење о извршењу, 
обуставио извршење и укинуо све спроведене извршне радње, огласио се 
стварно ненадлежним за одлучивање о предлогу и предмет доставио Основ-
ном суду као стварно и месно надлежном дана 13.5.2010. године. Основни 
суд је закључком наложио извршном повериоцу да уреди предлог за изврше-
ње, што је извршни поверилац учинио поднеском од 26.5.2010. године, по-
том је извршни суд 1.6.2010. године донео решење о извршењу.  
 Одредбом члана 8а став 1. Закона о уређењу судова, прописано је 
да странка у судском поступку која сматра да јој је повређено право на су-
ђење у разумном року, може непосредно вишем суду поднети захтев за за-
штиту права на суђење у разумном року, а чланом 8б став 1. истог закона 
прописано је да ако непосредно виши суд утврди да је захтев подносиоца 
основан, може одредити примерену накнаду за повреду права на суђење у 
разумном року и одредити рок у коме ће нижи суд окончати поступак у 
коме је учињена повреда права на суђење у разумном року.  
 Како је применом цитираних законских одредаба суд утврдио повре-
ду права на суђење у разумном року одредио је накнаду од 20.000,00 динара, 
при чему је ценио трајање поступка од 13.5.2010. године када је предмет до-
стављен Основном суду, а за период од 9.10.2007. године, када је поднет 
предлог за извршење Трговинском суду па до 13.5.2010. године, нашао је да 
није релевантан. По оцени Врховног касационог суда, поступак извршења у 
конкретном случају траје од 9.10.2007. године, када је поднет акт којим је 
инициран судски поступак, а околност што је прво поступао суд посебне, а 
затим суд опште надлежности, нема значаја за оцену постојања повреде пра-
ва на суђење у разумном року, с обзиром да се разуман рок рачуна од дана 
подношења иницијалног акта. Погрешна оцена трајања конкретног извршног 
поступка у вези је са висином одређене накнаде, па како поступак траје од 
9.10.2007. године, то је овај суд одредио накнаду од још 10.000,00 динара, по-
ред 20.000,00 динара, тако да укупна накнада износи 30.000,00 динара, у сми-
слу члана 8б Закона о уређењу судова, према свим околностима овог случаја, 
што уз изречену меру за убразање поступка, представља сатисфакцију пред-
лагачу за утврђену повреду права''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 81/2014 од 
01.10.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 
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ЈЕДНОСТРАНАЧКИ КАРАКТЕР ПОСТУПКА  
ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ  

И ДОЗВОЉЕНОСТ ЖАЛБЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 Жалба Републике Србије против одлуке суда о захтеву за за-
штиту права на суђење у разумном року није дозвољена, јер се ради о 
једностраначком поступку у коме Република Србија није странка у 
смислу Закона о ванпарничном поступку. 

Из образложења: 

 ''Чланом 8а Закона о уређењу судова, прописано је да странка у 
судском поступку која сматра да јој је повређено право на суђење у ра-
зумном року, може непосредно вишем суду поднети захтев за заштиту 
права на суђење у разумном року (став 1), ставом 2. прописано је да захте-
вом из става 1. овог члана може се тражити и накнада за повреду права за 
суђење у разумном року, а чланом 8б став 2. прописано је да ће се накнада 
исплатити из буџетских средстава Републике Србије опредељених за рад 
судова у року од три месеца од дана подношења захтева странке за испла-
ту. Чланом 8в истог закона, прописано је да се на поступак за заштиту 
права на суђење у разумном року и накнаде за повреду права на суђење у 
разумном року сходно примењују одредбе закона којим се уређује ван-
парнични поступак.  
 Ценећи цитиране одредбе Закона о уређењу судова, поступак за 
заштиту права на суђење у разумном року је једностраначки и странка ко-
ја сматра да јој је повређено ово право може да тражи и накнаду за повре-
ду права на суђење у разумном року која ће се исплатити из буџетских 
средстава Републике Србије опредељених за рад судова. Предлагач је у 
овом поступку тражио накнаду за повреду права на суђење у разумном 
року и накнаду трошкова поступка. 
 То значи да се овај поступак покреће по захтеву странке која може да 
тражи убразање судског поступка који је у току и примерену накнаду, а у 
случају да је захтев основан предлагач има право на накнаду трошкова по-
ступка.  
 Како је поступак за заштиту права на суђење у разумном року јед-
ностраначки, што произлази из одредаба Закона о уређењу судова, обзи-
ром да се поступак може покренути искључиво по захтеву странке, тро-
шкови овог поступка исплаћују се из буџетских средстава Републике Ср-
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бије опредељених за рад судова, како је то прописано чланом 8б став 2. 
Закона о уређењу судова.  
 У овом поступку жалбу може изјавити подносилац захтева за за-
штиту права на суђење у разумном року, уколико је незадовољан одлуком 
суда о његовом захтеву, тако да законски обвезник исплате – Република 
Србија, није странка у овом поступку. Због тога је жалба Републике Срби-
је против побијаног решења, недозвољена''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 142/2014 од 
06.11.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 
 

НАДЛЕЖНОСТ СУДА И ДОЗВОЉЕНОСТ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 
ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 Суд по службеној дужности води рачуна о својој апсолутној 
надлежности и дужан је да оцени надлежност и дозвољеност правног 
средства пре него што приступи мериторном одлучивању. 

Из образложења: 

 ''Решењем Вишег суда одбијен је, као неоснован, захтев предлага-
ча којим је тражио да суд утврди да му је повређено право на суђење у ра-
зумном року у предмету Основног суда, да наложи поступајућем суду да 
предузме све мере ради хитног окончања поступка, као и захтев за накна-
ду нематеријалне штете због повреде права на суђење у разумном року у 
висини од 150.000,00 динара. 
 Одлучујући о жалби предлагача Врховни касациони суд је нашао 
да је жалба основана.  
 Предлагач је поднео 23.4.2014. године Вишем суду захтев за заштиту 
права на суђење у разумном року у предмету Основног суда, али је његов 
захтев, решењем Вишег суда, одбијен као неоснован, уз закључак суда да је 
првостепени суд ажурно и савесно поступао, а да је предмет трајао 4,5 годи-
не из објективних разлога, имајући у виду сложеност поступка, велики број 
изведених доказа, посебно вештачења основних и допунских, неопходних ра-
ди потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања.  
 Право странке на подношење захтева за заштиту права на суђење 
у разумном року, предвиђено је Законом о изменама и допунама Закона о 
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уређењу судова Републике Србије („Службени гласник РС“ 101/13), и то 
одредбом члана 2. овог Закона, којом је прописано да се после члана 8. 
додају и чланови 8а до 8в, који гласе „Заштита права на суђење у разум-
ном року“. Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику РС“ а примењује се од 1.1.2014. године, осим члана 
2. који се примењује по истеку шест месеци од дана ступања на снагу овог 
закона. Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова, објављен 
је у „Службеном гласнику РС“ 101/2013, дана 20.11.2013. године. 
 Имајући у виду, одредбом члана 33, утврђени почетак примене одре-
даба Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, у делу којим је 
регулисано право странака за заштиту права на суђење у разумном року, као 
и датум подношења захтева предлагача у овој правној ствари, Врховни каса-
циони суд налази да је Виши суд, пре оцене основаности захтева, морао це-
нити његову дозвољеност, што у конкретном случају није учињено''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 1/2014 од 
09.07.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 

 
НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА 

НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 У поступку за заштиту права на суђење у разумном року, суд 
не досуђује предлагачу накнаду нематеријалне штете због повреде 
права на суђење у разумном року, већ само примерену накнаду, у 
смислу Закона о уређењу судова. 

Из образложења: 

 ''Решењем Вишег суда, усвојен је захтев предлагача за заштиту 
права на суђење у разумном року, утврђено је да је у кривичном поступку 
који се води пред Основним судом повређено право предлагача – оштеће-
ног као тужиоца у овом кривичном поступку, које гарантује одредба чла-
на 32. став 1. Устава Републике Србије. 
 Истим решењем утврђено је право предлагача на накнаду немате-
ријалне штете у износу од 20.000,00 динара због повреде права на суђење 
у разумном року, која ће се исплатити на терет буџетских средстава Репу-
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блике Србије опредељених за рад судова, у року од три месеца од дана 
подношења захтева предлагача за исплату. 
 По оцени Врховног касационог суда, Виши суд је правилно поступио 
када је усвојио захтев за заштиту права на суђење у разумном року предлага-
ча, утврдио да је учињена повреда овог права у кривичном поступку који се 
води пред Основним судом и одредио предлагачу накнаду у износу од 
20.000,00 динара, имајући при томе у виду постојећу праксу Уставног суда 
Србије, праксу Европског суда за људска права у сличним случајевима, као и 
саму суштину накнаде због повреде права на суђење у разумном року. 
 Приликом доношења одлуке, Врховни касациони суд је имао у ви-
ду жалбене наводе предлагача, којима се истиче да утврђени износ од 
20.000,00 динара не представља правичну новчану надокнаду за повреду 
права на суђење у разумном року и да би одговарајуће задовољење на име 
нематеријалне штете представљао износ од 20.000,00 динара месечно од 
дана подношења захтева за спровођење истраге до дана подношења захте-
ва, али је изнете жалбене наводе оценио неоснованим, имајући у виду да 
се сходно одредби члана 8б став 1. Закона о уређењу судова предлагачима 
не досуђује накнада нематеријалне штете коју је подносилац захтева пре-
трпео, већ се досуђује примерена накнада, и то искључиво због утврђене 
повреде права на суђење у разумном року''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж к 63/2014 од 
12.12.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 
 

НЕАКТИВНО И НЕЕФИКАСНО СУЂЕЊЕ 

 Учестало одлагања суђење због: недоласка надлежног тужио-
ца, спајања и раздвајања поступка, спречености поступајућег судије, 
прибављања извештаја, непредузимање мера процесне дисциплине и 
неиспуњености процесних претпоставки за одржавање главног пре-
треса, представља неактивно и неефикасно поступање суда и предста-
вља повреду права на суђење у разумном року. 

Из образложења: 

 ''Из списа предмета се утврђује да је у току кривичног поступка пред 
Основним судом претрес заказиван 25 пута и то један главни претрес у току 
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2007. године, који није одржан, у току 2008. године три главна претреса, од 
којих је један одржан а два неодржана, у току 2009. године заказана су чети-
ри главна претреса, од којих је само један одржан, а три неодржана, у току 
2010. године заказана су два главна претреса од којих ни један није одржан, у 
току 2011. године један главни претрес који није одржан, у току 2012. године 
два главна претреса од којих ниједан није одржан, 2013. године шест главних 
претреса од којих су два одржана а четири неодржана, а у току 2014. године 
шест главних претреса од којих су четири одржана а два неодржана. 
 Дакле, главни претрес од 2007. до 2014. године одлаган је 17 пута, 
и то три пута због недоласка окривљеног који је уредно позван и који се 
није одазвао позиву суда нити свој изостанак оправдао, два пута због 
спречености поступајућег судије, два пута због недоласка окривљеног или 
његовог браниоца, једном због захтева браниоца окривљеног да се приба-
ви извештај и утврди ко је овлашћено лице за заступање оштећеног, три 
пута због недоласка Основног јавног тужиоца, једном због недостављања 
налаза и мишљења вештака економско-финансијске струке, једном због 
прецизирања оптужног акта ОЈТ који је уручен окривљенима на главном 
претресу, два пута због захтева окривљеног за изузеће поступајућих суди-
ја и председника суда, те једном због захтева окривљеног за изузеће ве-
штака и због захтева за спајање, раздвајање поступака поднетих од стране 
окривљених и њихових бранилаца. 
 Имајући у виду чињеницу да је главни претрес од 2007. године до 
краја 2012. године заказан свега тринаест пута, те да је за шест година одржа-
но свега два главна претреса, док остали нису одржани, при чему су главни 
претреси одлагани, између осталог, због недоласка Основног јавног тужиоца, 
због захтева за спајање и раздвајање поступака, због спречености поступају-
ћег судије, као и због прибављања извештаја у циљу утврђивања ко је овла-
шћено лице за заступање оштећеног, при чему очигледно нису предузимане 
све мере процесне дисциплине у циљу одржавања главног претреса, нису ко-
ришћене све процесне могућности за заказивање и одржавање главног пре-
треса, то је неприхватљив став првостепеног суда да се трајање овог поступ-
ка од 2007. године до данас не може сматрати неразумним, те да је дужина 
трајања поступка у великој мери узрокована радњама самог окривљеног. 
 По оцени Врховног касационог суда приликом оцене да ли је кон-
кретни кривични поступак вођен у разумном року или не, треба узети у 
обзир целокупни период трајања кривичног поступка од подношења опту-
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жнице Општинског јавног тужилаштва 6.7.2007. године, те чињеницу да 
поступак у овој кривично-правној ствари још увек није окончан. При томе 
је евидентно да је у конкретном случају, имајући у виду кривична дела ко-
ја су окривљенима стављена на терет, надлежни суд требало да расправи 
и оцени низ сложених чињеничних питања и спроведе доказни поступак, 
те да је било потребно извести више вештачења и саслушати више лица у 
својству сведока. Међутим, имајући у виду да се у конкретном случају ра-
ди о свега двојици окривљених, а посебно чињеницу да је прва оптужница 
поднета 6.7.2007. године, у конкретном случају сложеност поступка не 
може представљати прихватљиво оправдање, имајући у виду да кривични 
поступак у овом предмету још увек није окончан. 
 У конкретном случају разлог дугог трајања првостепеног поступка 
је управо неефикасност и неактивност првостепеног суда, те чињеница да 
суд није користио све процесне могућности за заказивање и одржавање 
главног претреса, нити је водио довољно рачуна о процесној дисциплини 
странака. На то указује, између осталог, и изостанак јавног тужиоца, од-
носно његов недолазак на три главна претреса, а посебно чињеница да пр-
востепена пресуда није донета ни након више од седам година од подно-
шења оптужнице, те је очигледно да је у конкретном случају учињена по-
вреда права подносиоца жалбе на суђење у разумном року''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж к 8/2014 од 
21.10.2014 .године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 

 
НЕДОЗВОЉЕНОСТ ЖАЛБЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА  

КОЈИМ ЈЕ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ОДЛУЧИО О ЗАХТЕВУ 
ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 Жалбом се не може побијати одлука Врховног касационог су-
да, јер је жалба редовни правни лек, о коме не одлучује Врховни каса-
циони суд, па је недозвољена. 

Из образложења: 

 ''Решењем Врховног касационог суда у првом ставу изреке, утвр-
ђено је да је предлагачу повређено право на суђење у разумном року у по-
ступку пред Апелационом суду. У другом ставу изреке, наложено је Апе-
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лационом суду да о жалби парничних странака одлучи у року од 15 дана 
од дана достављања овог решења. У трећем ставу изреке, предлагачу је 
одређена накнада за повреду права на суђење у разумном року од 
50.000,00 динара. У четвртом ставу изреке, одбијен је захтев предлагача 
за накнаду нематеријалне штете преко одређених 50.000,00 динара до тра-
жених 2.000 евра. Против наведеног решења предлагач је изјавила жалбу. 
 Одлучујући о жалби предлагача, на основу члана 8б став 3. Закона 
о уређењу судова („Сл.гласник РС“116/08... 101/13), Врховни касациони 
суд је испитао побијано решење, применом члана 387. у вези члана 402. 
ЗПП („Службени гласник РС“72/11... 55/14), у вези члана 30. став 2. Зако-
на о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС“ 25/82... „Службе-
ни гласник РС“ 46/95... 55/14), који се примењује на основу члана 8в Зако-
на о уређењу судова, па је нашао да је жалба недозвољена.  
 Надлежност Врховног касационог суда у суђењу, осим наведеном 
одредбом, одређена је и чланом 30. Закона о уређењу судова, тако што је 
ставом 1. овог члана предвиђено да Врховни касациони суд одлучује о 
ванредним правним средствима изјављеним на одлуке судова Републике 
Србије и у другим стварима одређеним законом, а према ставу 2. истог 
члана, одлучује о сукобу надлежности између судова, ако за одлучивање 
није надлежан други суд, као и о преношењу надлежности судова ради 
лакшег вођења поступка или других важних разлога. 
 Имајући у виду изнето, произлази да је, одредбом члана 8б Закона о 
уређењу судова, предвиђено да Врховни касациони суд одлучује о жалбама 
против решења којима је одлучено о захтеву за заштиту права на суђење у 
разумном року, само као другостепени суд, односно само када је у питању 
жалба поднета против решења којима су нижестепени судови одлучили о 
овом захтеву, из чега даље произлази да жалба против решења којим је Вр-
ховни касациони суд одлучио о заштити овог права странке, није дозвољена''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 26/2014 од 
03.09.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 
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НЕДОЗВОЉЕНА ПРИМЕНА ВАН ПРАВНИХ КРИТЕРИЈУМА 
ПРИЛИКОМ ОДРЕЂИВАЊА ПРИМЕРЕНЕ НАКНАДЕ 

 Појам ''значајне штете'' није законом прописан критеријум за 
одређивање примерене накнаде, нити је правни стандард заснован на 
установљеној судској пракси тако да је недозвољена примена тог и 
сличних критеријума приликом одређивања примерене накнаде. 

Из образложења: 

 ''Подносилац захтева је покренула поступак ради заштите права на 
суђење у разумном року наводећи да јој је право повређено у поступку који 
се води пред Основним судом. Тим актом подносилац захтева је кумулатив-
но тражила: -да се утврди да је у поступку повређено њено право на суђење у 
разумном року, -да се одреди рок у коме ће извршни суд окончати поступак 
принудног извршења -и да јој на име накнаде нематеријалне штете буде до-
суђен износ од 80.000 динара са законском затезном каматом, као и трошко-
ви поступка. Првостепени суд је усвојио прва два захтева, одлучио је (ставом 
III изреке) да не досуди накнаду за повреду права на суђење у разумном ро-
ку, док о захтеву за накнаду трошкова није одлучивао. 
 Одлуку да подносиоцу захтева не досуди накнаду нематеријалне 
штете одн. примерену новчану накнаду због повреде права на суђење у 
разумном року првостепени суд објашњава да је подносилац захтева дели-
мично наплатио своје потраживање те да у примарном поступку (поступ-
ку који је претходио извршном поступку) није одлучивано о питањима 
која би указивала да је подносилац захтева претрпео значајан губитак. За 
наведени закључак првостепени суд се паушално позвао на став Европ-
ског суда за људска права и став Уставног суда, без навођења конкретних 
одлука тих судова 
 Зато је нејасно којим чињеницама се првостепени суд руководио ка-
да је применом критеријума “значајне штете” одлучио да подносиоцу захтева 
не досуди новчану накнаду. Исто тако, нејасно је значење наведеног крите-
ријума као и због чега је првостепени суд одлуку о захтеву донео применом 
критеријума, а не одговарајућег материјалног права. Првостепени суд заузи-
ма став да примена критеријума “значајне штете” зависи од степена озбиљ-
ности штете, а која се процењује имајући у виду материјални (финансијски) 
значај и важности предмета за подносиоца. Позитивно-правни прописи не 
познају тај правни стандард (као услов за досуђивање накнаде нематријалне 
штете), а спорно је и његово суштинско значење, с обзиром да га првостепе-
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ни суд није јасно и потпуно објаснио. Првостепени суд, наиме, дефинише по-
јам “значајне штете” употребом, исто тако, недовољно одређеног појма “сте-
пена озбиљности”, па је стога нејасно на основу ког критеријума је одлучено 
о захтеву за исплату примерене новчане накнаде због повреде права на суђе-
ње у разумном року која повреда је утврђена ставом I ожалбеног решења. 
Ако се при томе узме у обзир да појмови озбиљна и значајна штете немају 
идентично значење одн. нису синоними, нејасно је како је првостепени суд 
одлучио о наведеном захтеву подносиоца захтева''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 111/2014 од 
23.10.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 

 

НЕКИ ОД УЗРОКА ДУГОГ ТРАЈАЊА ПОСТУПКА  
КОЈЕ ЈЕ СКРИВИО ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

 Одговорност због дугог трајања поступка коју је проузроковао 
подносилац захтева својим поступањем у виду подношења неуредне 
тужбе и предлагања одлагања рочишта ради мирног решења спора, а 
затим одустајња од тих предлога, сноси подносилац захтева а не суд, 
који није имао дугих периода неактивности. 

Из образложења: 

 ''Решењем Вишег суда одбијен је захтев предлагача којим је тра-
жио да се утврди да му је повређено право на суђење у разумном року у 
предмету Основног суда.  
 Према стању у списима предмета предлагач је поднео Вишем суду 
захтев за заштиту права на суђење у разумном року. У захтеву је навео да му 
је пред Основним судом повређено право на суђење у разумном року. Пред-
мет тужбеног захтева се односи на утврђење удела у заједничкој имовини 
стеченој у току трајања брака. Тужба је поднета дана 24.5.2013. године и пре-
ма наводима предлагача, првостепени суд није поступао хитно и у законским 
роковима прописаним Законом о парничном поступку. Првостепени суд није 
поступао на начин на који је у обавези с обзиром на то да је предлагач мате-
ријално и стамбено угрожен јер из непокретности – куће у којој је са туже-
ним живела, иселила се због његовог насилничког понашања а чијој је адап-
тацији допринела средствима које у спору потражује. 
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 Виши суд је утврдио да је захтев предлагача неоснован, јер је на 
основу стања у списима утврдио да је на дужину до сада вођеног поступ-
ка утицала и сама тужиља-предлагач у овом поступку будући да је тужба 
неуредна и да је њена жалба на решење којим је тужба у једном делу од-
бачена (због тога што није поступила по налогу суда и тужбени захтев 
определила у складу са прописима материјалног и процесног права), од-
бијена од стране Вишег суда као неоснована. На дужину поступка је ути-
цало и то што је сама тужиља предлагала да суд одлаже, односно заказује 
рочишта за покушај мирног решења спора од ког предлога је затим на ро-
чишту за мирење одустајала. Виши суд је закључио да није било дужих 
периода у којима Основни суд није предузимао никакве радње у поступку 
по тужби тужиље, па имајући у виду ту чињеницу као и сложеност пред-
метног тековинског спора, закључио је да у конкретном случају није до-
шло до повреде права на суђење у разумном року због чега је и захтев 
предлагача одбио у целини као неоснован. 
 На основу наведених чињеница правилно је закључио Виши суд да је 
трајању поступка у периоду од подношења тужбе па до дана када је заказано 
рочиште за главну расправу, допринео искључиво предлагач због неуредне 
тужбе и непоступања по налогу суда да у одређеном року исправи и допуни 
тужбу. Имајући у виду датум када је тужба суду поднета и радње које су до 
подношења захтева за заштиту права на суђење у разумном року предузете 
од стране суда пред којим се води поступак, те имајући у виду целокупни 
протек времена од подношења тужбе до дана подношења овог захтева и Вр-
ховни касациони суд закључује да за сада није дошло до повреде права на су-
ђење у разумном року предлагачу у поступку који се води пред Основним 
судом због чега је и одбијена жалба као неоснована''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 71/2014 од 
18.09.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године)  

 

 

НЕКОРИШЋЕЊЕ ПРИТУЖБЕ КАО СРЕДСТВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ 
НЕПРАВИЛНОСТИ У СУДСКОМ ПОСТУПКУ 

 Пропуштање странке да искористи могућност да притужбом 
укаже на неправилности у поступању суда, не може јој се ставити на 
терет приликом одлучивања о повреди права на суђење у разумном 
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року, посебно када је на страни суда утврђена неоправдана неактив-
ност у дужем периоду времена. 

Из образложења: 

 ''Решењем Вишег суда одбијен је, као неоснован, захтев предлага-
ча којим су тражили да се утврди да је повређено њихово право на суђење 
у разумном року у поступку који се води пред Основним судом у кривич-
ном поступку. 
 Виши суд је у побијаном решењу, као разлоге због којих налази да 
предлагачима није повређено право на суђење у разумном року, навео да 
предлагачи након што су поднели приватну кривичну тужбу нису ургира-
ли за убрзање предметног кривичног поступка код Основног суда иако су 
на располагању имали делотворна правна средства ради убрзања поступка 
попут ургенције поступајућем судији или притужбе председнику суда. 
Врховни касациони суд налази да су изнети разлози Вишег суда нејасни и 
противречни.  
 Наиме, суд је дужан да кривични поступак спроведе без одуговла-
чења и да онемогући сваку злоупотребу права усмерену на одуговлачење 
поступка, како је то прописано одредбом члана 14. Законика о кривичном 
поступку.  
 Пропуштање предлагача да искористе могућност да и притужбом 
укажу на неправилност у поступању Основног суда у кривичном поступ-
ку не може им се ставити на терет приликом одлучивања о повреди права 
на суђење у разумном року, а посебно у ситуацији када је на страни суда 
утврђена неоправдана, потпуна, неактивност у периоду дужем од једне го-
дине и пет месеци''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж к 33/2014 од 
17.11.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 

 
НЕОКОНЧАВАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ПОРЕД АЖУРНОГ 

ПОСТУПАЊА СУДА 

 Стечајни поступак је по својој природи сложен и дуг судкси 
поступак, па ако није окончан упркос ажурном поступању суда, не 
постоји повреда права на суђење у разумном року. 
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Из образложења: 

 ''Како се повреда права на суђење у разумном року у конкретној си-
туацији односи само на поступак стечаја, правилно Привредни апелациони 
суд као првостепени оцењује да ли је дошло до повреде права анализом само 
стечајног поступка, а не и поступка који је претходио доношењу извршне ис-
праве за спорно потраживање. Ценећи да је суд предузимао све законом 
предвиђене радње од тренутка подношења предлога за отварање стечаја, и то 
у законом прописаним роковима, Привредни апелациони суд налази да није 
повређено право на суђење у разумном року јер сама чињеница да се подно-
силац захтева још увек није наплатио то не доказује. У конкретном предмету, 
према утврђеном стању од стране Привредног апелационог суда и поред 
ажурног предузимања свих законом предвиђених радњи није дошло до окон-
чања стечајног поступка, јер нема лица која су заинтересована за куповину 
имовине стечајног дужника, иако је са више покушаја продаје и то различи-
тим начинима продаје, суд предузео све да до наведеног дође.  
 Из наведених разлога, правилно закључује Привредни апелациони 
суд да не постоји повреда права суђење у разумном року у поступку сте-
чаја, који је по својој природи веома компликован и дуг, а нема могућно-
сти да суд у потпуности утиче на његову дужину, па стога при наведеним 
околностима у којима је суд предузимао све да се поступак ажурно окон-
ча, без обзира на његову дужину која је пет година, правилно налази да 
није повређено право предлагача на суђење у разумном року.  
 Фаза уновчења имовине стечајног дужника је фаза која делимично 
зависи и од фактора ван самог поступка – тржишта, економске ситуације 
у земљи и других фактора, те стога дуже трајње уновчења имовине, не 
може да се припише у повреду права на суђење у разумном року, нити да 
се припише неажурности суда у случају у коме он предузима све разумне 
мере да у конкретним економским околностима дође до уновчења имови-
не, како је то у конкретном предмету случај. Стога, иако је Законом о сте-
чају прописано да је стечајни поступак хитан, правилно налази Привред-
ни апелациони суд да су све радње у њему хитно и предузимане, те да не-
ма повреде права на суђење у разумном року, већ да се ради о тржишним 
околностима која су у одређеној фази стечајног поступка, који је по својој 
природи и дуготрајан, заправо условиле и његову дужину, а тиме и оства-
рење права стечајног дужника.  
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 Из наведених разлога, правилно закључује Привредни апелациони суд 
да у наведеном стечајном поступку није дошло до повреде права на суђење у 
разумном року, па стога одбија захтев предлагача да се наведена повреда утвр-
ди, а самим тим и да се досуди примерена накнада у опредељеном износу.  
 Нису основани ни жалбени наводи према којима је одлука донета 
уз апсолутно битну повреду с обзиром да је одлука донета пред Привред-
ним апелационим судом у већу састављеном од тројице судија тога суда, а 
с обзиром да по одредбама Закона о ванпарничном поступку треба да су-
ди појединац. Наведено са разлога што зборни састав суда, односно веће 
тројица судија истог суда по општем принципу да онај ко може више мо-
же и мање, не чини апсолутно битну повреду, ако суди и оне предмете у 
којима би била надлежност судије појединца. 
 Стога иако постоји став Врховног касационог суда да је пример-
ном одредаба Закона о ванпарничном поступку, одлуке о повреди права 
на суђење у разумном року доноси судија појединац у првом степену, до-
ношење конкретне одлуке од стране трочланог судског већа не предста-
вља апсолутно битну повреду поступка и не утиче на правилност одлуке''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Р4 гп 22/2014 од 
18.12.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 

 
НЕПОШТОВАЊЕ ДУЖНОСТИ ОКРИВЉЕНОГ  

ДА СЕ ОДАЗОВЕ НА ПОЗИВ СУДА 

 Нема повреде права на суђење у разумном року, ако је до дугог 
трајања судског поступка дошло услед предузимања потребних мера 
ради обезбеђивања присуства окривљеног у кривичном поступку. 

Из образложења: 

 ''Решењем вишег суда одбијен је као неоснован захтев предлагача 
којим је тражио да се утврди да је повређено његово право на суђење у ра-
зумном року у поступку пред основним судом, као и захтев да се предла-
гачу досуди накнада због повреде права.  
 Наиме, према стању у списима, овде предлагач - окривљени је 
пресудом Основног суда од 24.08.2011. године, у одсуству, оглашен кри-
вим због извршења кривичног дела тешка крађа из члана 204. став 1. тач-
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ка 1. КЗ у вези члана 33. КЗ и осуђен је на казну затвора у трајању од 1 
(једне) године, а која пресуда је постала правноснажна и извршна дана 
23.10.2011. године. Након тога је Основни суд решењем од 31.10.2013. го-
дине уважио захтев осуђеног и дозволио понављање кривичног поступка, 
те је донето решење Основног суда од 02.12.2013. године којим је обуста-
вљено извршење казне затвора према окривљеном. У међувремену је до-
нет нови Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, 
те је предмет достављен другом Основном суду, по којем је вршилац 
функције председника тог суда донео налог од 15.05.2014. године за хит-
но прекоредно поступање, решавање и експедовање из Основног суда тог 
предмета, уз напомену да је наведени предмет потребно решити најкасни-
је до 15.11.2014. године, а по ком налогу је поступајући судија дана 
16.05.2014. године заказао главни претрес за 15.07.2014. године који је 
одржан, а следећи претрес је заказан за 11.09.2014. године ради извођења 
доказа који су на записнику и констатовани. 
 По налажењу Врховног касационог суда правилно је првостепени 
суд, приликом доношења одлуке, разматрајући разлоге и наводе захтева 
за заштиту права на суђење у разумном року предлагача, имао у виду да 
оцена разумног трајања судског поступка зависи од низа чинилаца који се 
морају узети у обзир у сваком појединачном случају према његовим спе-
цифичним околностима, а пре свега зависи од сложености чињеничних и 
правних питања у конкретном предмету, понашања странака, односно ов-
де предлагача као странке у поступку, те понашања надлежних власти, 
односно судова који воде поступак и других државних органа који су 
укључени и који поступају у границама своје надлежности, као и значаја 
случаја за подносиоца захтева за заштиту права на суђење у разумном ро-
ку, односно природе постављеног захтева, а што су све критеријуми који 
утичу на оцену дужине трајања поступка и одређују да ли је поступак 
окончан у оквиру разумног рока или није.  
 Правилно је првостепени суд нашао да је, према стању у списима 
предмета, дужину трајања поступка до доношења решења Основног суда од 
31.10.2013. године којим је уважен захтев осуђеног и дозвољено понављање 
кривичног поступка oкончаног правноснажном пресудом Основног суда од 
24.08.2011. године, скривио искључиво окривљени својим понашањем као 
странка у поступку, те да није било пропуста у поступању надлежних власти, 
односно судова и органа унутрашњих послова у оном делу који се односи на 
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њихово поступање, односно проверу адресе окривљеног, те реализацију из-
датих наредби за његово довођење, као и у поступку по наредби којом је тра-
жено издавање потернице, и за наведено је првостепени суд на странама 5. и 
6. образложења побијаног решења дао јасне и аргументоване разлоге, које у 
свему прихвата и овај суд и на њих упућује''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж к 13/2014 од 
15.10.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 

 
НЕРАЗУМНО ДУГО ОДЛУЧИВАЊЕ О КАМАТИ  

КАО СПОРЕДНОМ ПОТРАЖИВАЊУ 

 Подносиоцу захтева је повређено право на суђење у разумном 
року када поступак неразумно дуго траје, и ако је о главном захтеву 
правноснажно одлучено, а о камати као споредном потраживању ни-
је. У том случају суд води рачуна о природи спорног права-камате, 
приликом одлучивања о висини примерене накнаде. 

Из образложења: 

 ''Одлучујући о поднетом захтеву за заштиту права на суђење у ра-
зумном року, Привредни апелациони суд је извршио увид у списе предме-
та првостепеног суда и утврдио да је тужба поднета Општинском суду 
02.03.1998. године, да је у том предмету донета једна пресуда, да је потом 
поступак у истом предмету прекинут због отварања стечајног поступка 
над туженим дана 22.10.2004. године, и да до подношења уставне жалбе 
поступак није правноснажно окончан. 
 Ценећи цео ток поступка и све околности и критеријуме за оцену 
поступања у разумном року Привредни апелациони суд је утврдио да је 
дошло до повреде права на суђење у разумном року што и констатује пр-
вим ставом побијаног решења. 
 Суд посебно цени чињеницу да је реч о радном спору који по својој 
природи представља посебно хитан поступак, да је поступак још увек у току 
јер о свим захтевима није донета правноснажна одлука, а да је до дана извр-
шеног увида и оцене основаности захтева протекло више од 16 година. Има-
јући у виду ове околности, Привредни апелациони суд правилно закључује 
да поступак није окончан у оквиру разумног рока. Испитујући критеријуме 
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Привредни апелациони суд налази да се ради о релативно једноставном по-
ступку који је усложњен чињеницом да се на страни тужиоца осим предлага-
ча налазило више десетина физичких лица што у процесном смислу усло-
жњава поступак и проузрокује његово дуже временско трајање. Суд је такође 
посебно ценио и чињеницу да је о главном захтеву тужиоца, решено одлуком 
Општинског суда од 19.09.2001. године, те да је међу странкама остало спор-
но само право тужиоца на тражену затезну камату за период од 27.02.1998. 
године до 23.07.2002. године. Чињеница да је у наведеном спору остало нере-
шено само питање камате као споредног потраживања тужиоца, док је о 
главном захтеву донета одлука, доводи до правилног закључка суда да је по-
вређено право на суђење у разумном року али истовремено и утиче на виси-
ну одмерене правичне накнаде. 
 Имајући у виду све наведено, Привредни апелациони суд конста-
тује да се ради о захтеву посебне хитности с обзиром да је у питању радни 
спор, али да је суштински давно одлучено о главном потраживању те да је 
остао предмет расправе само споредно потраживање затезне камате које 
није од виталног и егзистенцијалног значаја за предлагача''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж гп 13/2014 од 
27.11.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 

 
НЕСАНКЦИОНИСАЊЕ ПРОЦЕСНЕ НЕДИСЦИПЛИНЕ  
ОКРИВЉЕНОГ И ЊЕГОВОГ БРАНИОЦА КАО РАЗЛОГ  

НЕРАЗУМНО ДУГОГ СУЂЕЊА 

 Суд је дужан да санкционише процесну недисциплилну окри-
вљеног и његовог браниоца, па ако то не чини и због тога суђење дуго 
траје, повређено је право странке на суђење у разумном року. 

Из образложења: 

 ''Решењем Вишег суда одбијен је захтев предлагача за заштиту 
права на суђење у разумном року, којим је тражио да суд утврди повреду 
права и досуди му примерену накнаду и трошкове састава захтева.  
 Жалбу је изјавио предлагач са предлогом да Врховни касациони суд 
укине решење Вишег суда и предмет врати првостепеном суду на поновну 
одлуку или да наведено решење преиначи и усвојио захтев предлагача.  
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 Одлучујући о изјављеној жалби предлагача, Врховни касациони 
суд је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета и испи-
тао побијано решење применом члана 386. у вези члана 402. Закона о пар-
ничном поступку, у вези члана 30. став 2. Закона о ванпарничном поступ-
ку, на чију примену упућује члан 8в Закона о уређењу судова, па је на-
шао: жалба је основана. 
 Трајање кривичног поступка и појам разумног трајања судског поступ-
ка је релативна категорија која зависи од низа чинилаца које је потребно цени-
ти у сваком појединачном случају према његовим специфичним околностима, 
а пре свега зависи од сложености чињеничних и правних питања у конкретном 
предмету, понашања странака, односно овде предлагача као странке у поступ-
ку, те понашања надлежних власти, односно судова који воде поступак и дру-
гих државних органа који су укључени и који поступају у границама своје над-
лежности, као и значаја случаја за подносиоца захтева за заштиту права на су-
ђење у разумном року, односно природе постављеног захтева, а што су све 
критеријуми који утичу на оцену дужине трајања поступка и одређују да ли је 
поступак окончан у оквиру разумног рока или није.  
 У конкретном случају првостепени суд је у побијаном решењу пра-
вилно утврдио све чињенице и околности које су од значаја за одлучивање о 
захтеву предлагача за заштиту права на суђење у разумном року и правилно 
је навео да се у конкретном случају ради о предмету који чињенично није 
сложен и да није било нарочито сложених спорних чињеничних и правних 
питања које је требало расправити, те да сложеност чињеничних и правних 
питања није од утицаја на трајање предметног кривичног поступка, као и да 
је у поступању основног суда у овом предмету било пропуста који се огледа-
ју у томе што суд није водио довољно рачуна о процесној дисциплини стра-
нака, те им је дозвољавао да поступак одуговлаче несанкционисањем изо-
станка пре свега окривљеног и његових бранилаца са заказаних претреса. 
Међутим, по налажењу Врховног касационог суда, првостепени суд, прили-
ком доношења одлуке да ли је конкретни кривични поступак вођен у разум-
ном року или није, напред наведене чињенице није правилно ценио и иако је 
утврдио постојање пропуста у поступању основног суда, извео је погрешан 
закључак да се трајање предметног кривичног поступка од 2011.године до 
данас не може сматрати неразумним и да у конкретном случају није повређе-
но право предлагача на суђење у разумном року.  
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 Наиме, имајући у виду целокупни период трајања кривичног по-
ступка од дана 22.10.2011.године када је поднет оптужни предлог оштеће-
ног као тужиоца, те имајући при томе у виду да се ради о предмету који 
чињенично и правно није уопште сложен, а што су критеријуми који, из-
међу осталих, утичу на оцену да ли је конкретан кривични поступак вођен 
у разумном року или није, по налажењу Врховног касационог суда, очи-
гледно да је разлог неоправдано дугог трајања првостепеног поступка то 
што основни суд није водио довољно рачуна о процесној дисциплини 
странака код изостанка окривљеног и његових бранилаца са заказаних 
претреса, а што је резултирало одлагањем - неодржавањем већег броја 
главних претреса и то 20. од укупно заказана 23. главна претреса, због че-
га је повређено право подносиоца захтева за заштиту права на суђење у 
разумном року, а на шта се основано указује жалбом предлагача. 
 С обзиром на напред наведено, Врховни касациони суд је утврдио 
да је подносиоцу жалбе неефикасним поступањем основног суда и органа 
унутрашњих послова повређено право на суђење у разумном року зајем-
чено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, па је усвојио 
жалбу предлагача и сходно члану 401. тачка 3. ЗПП и члану 30. став 2. 
ЗВП, а у вези члана 8в Закона о уређењу судова, преиначио побијану од-
луку и одлучио као у изреци решења''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж к 36/2014 од 
24.11.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 

 
ОДГОВОРНОСТ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА ДУЖИНУ  

ТРАЈАЊА СУДСКОГ ПОСТУПКА 

 Подносилац захтева који је својим процесним радњама и пона-
шањем у току поступка, значајно допринео дужини судског поступка, не 
ужива правну заштиту због повреде права на суђење у разумном року.  

Из образложења: 

 ''Решењем Вишег суда одбијен је као неоснован захтев предлагача за 
заштиту права на суђење у разумном року, којим је тражио да суд утврди по-
вреду права и предлагачу досуди накнаду у износу од 200.000,00 динара.  
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 У наведеном поступку заказано је 12 рочишта, саслушане су странке 
и одређено је грађевинско вештачење, које није спроведено првобитно због 
недостатка потребне документације за вештачење, неуплаћеног предујма за 
вештачење од стране тужиоца, два рочишта су одложена због несагласности 
странака око личности вештака, једно због траженог изузећа поступајућег су-
дије а било је и одлагања због недостатка документације за вештачење. 
 Предлагач није истакао захтев за убрзање поступка иако је закон-
ска сврха овог поступка првенствено у предузимању мера за хитно окон-
чање судског поступка, изрицањем налога за пресуђење без одуговлаче-
ња. Одлуком о усвајању захтева може се одредити примерена новчана на-
кнада због учињене повреде права на суђење у разумном року али је то 
само могућност а не и кумулативна обавеза суда. У овом случају међутим 
у окончаном предмету утврђен је значајан допринос предлагача трајању 
поступка и трајањем парнице од пет година и пет месеци није повређено 
право предлагача на суђење у разумном року''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 173/2014 од 
13.11.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године)  

 

 

ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИТВОРУ И ПРОЦЕСНА ОВЛАШЋЕЊА  
СУДА У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ 

ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 Мера притвора, њено изрицање или укидање, може бити пред-
мет одлучивања само у кривичном поступку, а не и у поступку одлу-
чивања о захтеву за заштиту права на суђење у разумном року. 

Из образложења: 

 ''Решењем Апелационог суда, усвојен је захтев предлагача, па је 
утврђено да му је у кривичном поступку који се водио код Вишег суда за 
кривично дело тешко убиство, повређено право на суђење у разумном ро-
ку зајемчено одредбама чл. 31. и 32. став 1. Устава Републике Србије, те 
је наложено Вишем суду да у року од десет месеци од дана достављања 
тог решења оконча кривични поступак доношењем пресуде. 
 Против наведеног решења предлагач је благовремено изјавио жал-
бу због повреде права на ограничено трајање притвора из члана 31. Уста-
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ва Републике Србије, повреде права на слободу и безбедност зајемчено 
одредбом члана 5. Европске конвенције за заштиту људских права и 
основних слобода и повреде права на слободу и безбедност из чл. 26. и 27. 
Устава Републике Србије са предлогом да Врховни касациони суд донесе 
наредбу за извршење решења Апелационог суда и укине му притвор да би 
се бранио са слободе.  
 Жалба је неоснована. 
 Предлагач, у жалби указује да је Апелациони суд, пошто је усво-
јио његов захтев и утврдио да му је у предметном кривичном поступку 
повређено право на суђење у разумном року зајемчено одредбама чл. 31. 
и 32. став 1. Устава Републике Србије, требало да му укине притвор у ко-
ме се налази дуже од четири године, а да при том првостепени поступак 
још увек није окончан. Врховни касациони суд налази да су изнети наво-
ди жалбе предлагача неосновани. 
 Апелациони суд није надлежан да у поступку по захтеву за зашти-
ту права на суђење у разумном року одлучује и о укидању притвора према 
окривљеном, овде предлагачу, јер ова мера не може бити предмет одлучи-
вања суда у овом, већ искључиво у кривичном поступку у смислу одредби 
чл. 210-216. Законика о кривичном поступку''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж к 81/2014 од 
11.12.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 

 
ОДРЕЂЕНОСТ ЗАХТЕВА ЗА ДОСУЂИВАЊЕ ПРИМЕРЕНЕ  

НАКНАДЕ И ЊЕГОВА АКЦЕСОРНА ПРИРОДА 

 Захтев за одређивање примерене накнаде мора бити одређен и 
може се истаћи само уз захтев за утврђивање повреде права на суђење 
у разумном року (примарни захтев). 

Из образложења: 

 ''Решењем Вишег одбијен је захтев за накнаду штете због повреде 
права на суђење у разумном року.  
 Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних 
слобода (члан 6. став 1), Уставом Републике Србије (члан 32. став 1) и За-
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коном о парничном поступку (члан 10) прописано је право сваког грађа-
нина на правично суђење у разумном року. Према члану 8а став 1. Закона 
о уређењу судова странка у судском поступку која сматра да јој је повре-
ђено право на суђење у разумном року, може непосредно вишем суду под-
нети захтев за заштиту права на суђење у разумном року. Ставом 2. истог 
члана је прописано да се захтевом из става 1. може тражити и накнада за 
повреду права на суђење у разумном року. Из наведеног произилази да 
досуђење накнаде због повреде права на суђење у разумном року није 
обавезно и приоритетно правно средство за заштиту већ се првенствено 
утврђењем повреде права на суђење у разумном року и одређивањем рока 
за окончање судског поступка спречава даљи ток повреде. Накнада штете 
може и не мора да се досуди зависно од садржине поднетог захтева и 
околности конкретног случаја. Потраживање накнаде је условљено прет-
ходним утврђењем повреде права на суђење у разумном року и формал-
ним захтевом за утврђење повреде и убрзање поступка.  
 У овом случају захтев предлагача не садржи предлог за утврђење по-
вреде права на суђење у разумном року, нити захтев за убрзање поступка већ 
само предлог за досуђење накнаде и то у неопредељеном износу. У ванпар-
ничном поступку се сходно примењују одредбе Закона о парничном поступ-
ку ако овим или другим законом није друкчије одређено (члан 30. став 2. 
ЗВП). Тужба у парничном поступку мора да садржи одређени захтев у погле-
ду главне ствари и споредних тражења (члан 192. став 1. ЗПП). Са изнетих 
разлога како предлогом није опредељен захтев за утврђење повреде права и 
убрзање поступка, нити је опредељена висина тражене накнаде штете пра-
вилно је побијаним решењем одлучено одбијањем захтева''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 78/2014 од 
01.10.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 

 

ОДРЕЂИВАЊЕ ПРАВИЧНЕ НАКНАДЕ КАО ДИСКРЕЦИОНО 
ОВЛАШЋЕЊЕ СУДА 

 Ако нађе да је повређено право на суђење у разумном року, 
суд ће утврди повреду права, а у зависности од свих околности кон-
кретног случаја суд може да уместо примерене новчане накнаде одре-
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ди објављивање одлуке на сајту суда, посебно ако је подносилац зах-
тева и сам допринео дужини поступка. 

Из образложења: 

 ''Решењем Вишег суда усвојен је захтев подносиоца за заштиту 
права на суђење у разумном року и утврђено да је у поступку, који се во-
ди пред Основним судом подносиоцу захтева повређено право на суђење 
у разумном року зајамчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије. 
Наложено је Основном суду да предузме све неопходне мере да би се овај 
поступак окончао у року од шест месеци. Одлучено је да ће се решење по 
правоснажности објавити на интернет страници Вишег суда. Одбијен је 
захтев предлагача да му суд досуди динарску противвредност 10.000 евра 
због повреде права на суђење у разумном року.  
 Имајући у виду да је предлагачу неефикасним и неделотворним по-
ступањем суда у извршном поступку повређено право на суђење у разумном 
року, правилно су нижестепени судови одредили рок од шест месеци за 
окончање поступка и уместо новчане накнаде одредили меру објављивања 
одлуке о утврђеној повреди права на суђење у разумном року на интернет 
страници суда. По оцени Врховног касационог суда, изреченим мерама 
остварује се сврха убрзања поступка и отклања последица повреде разумног 
рока. Одређивање примерене накнаде због повреде загарантованог права на 
суђење у разумном року, у конкретном случају, не би било оправдано, јер је 
поверилац својим радњама у поступку допринео његовом дугом трајању''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 187/2014 од 
26.11.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 
 

ОПТЕРЕЋЕНОСТ СУДА ИЛИ КОНКРЕТНОГ СУДИЈЕ  
БРОЈЕМ ПРЕДМЕТА 

 Код оцене дужине трајања поступка који не испуњава захтев 
разумног рока не узима се у обзир оптерећност суда или конкретног 
судије бројем предмета. 

Из образложења: 

 ''Када се има у виду да се ради о спору из радног односа, који је 
хитне природе, то непоступање Управног суда од фебруара месеца 2013. 
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године, односно након пријема одговора на тужбу и достављених списа 
предмета не испуњава захтев разумне дужине поступања. Посебно ваља 
имати у виду да је решење туженог органа већ два пута поништено најпре 
пресудом Управног суда од 22.12.2011. године, а потом и пресудом од 
22.11.2012. године, да овај предмет чињенично и правно није сложен, да 
је хитан, као и да предлагач као тужилац у овом спору није допринео да 
предмет не буде решен у разумном року, због чега нема разлога за неод-
лучивање Управног суда у периоду од фебруара месеца 2013. године до 
дана подношења захтева за заштиту права на суђење у разумном року. Вр-
ховни касациони суд је из свих изнетих разлога усвојио захтев предлагача 
и утврдио да му је радњама Управног суда повређено право на суђење у 
разумном року, јер није отклоњена правна неизвесност у погледу његовог 
права које је од суштинске важности.  
 Код оцене дужине трајања поступка који не испуњава захтев ра-
зумног рока не узима се у обзир оптерећеност суда или конкретног судије 
бројем предмета. Имајући у виду дужину поступка пред Управним судом, 
као и да је решење туженог органа два пута поништено пресудама Управ-
ног суда, ценећи сложеност и хитност предмета, Врховни касациони суд 
је одлучио као у диспозитиву решења''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Р4 у 28/2014 од 
02.10.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 
 

ПОДЕЉЕНА НАДЛЕЖНОСТ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПРАВА НА 
СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ ИЗМЕЂУ СУДОВА  

УСТАНОВЉЕНИХ ЗАКОНОМ О УРЕЂЕЊУ СУДОВА  
И УСТАВНОГ СУДА 

 Пред судовима установљеним Законом о уређењу судова зашти-
та права на суђење у разумном року се остварује ако је судски поступак 
у току -пре правноснажности, док је Уставни суд надлежан да одлучује о 
повреди права у правноснажно окончаним суским поступцима. 

Из образложења: 

 ''Побијаним решењем одбачен је као недозвољен захтев подносио-
ца захтева за заштиту права на суђење у разумном року, којим је тражио 
да суд утврди повреду наведеног права у поступку пред Основним судом. 
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 Заштита права на суђење у разумном року као дела права на правич-
но суђење ( конвенцијско право из члана 6. Европске конвенције ) људског и 
мањинског права из члана 32. Устава (''Службени гласник РС'' 98/06) у вези 
члана 89. Закона о Уставном суду (''Службени гласник РС'' 109/07, 99/11 и 
18/13), остварује се пред Европским судом за људска права и Уставним су-
дом по правилу када је поступак пред редовним судовима окончан и када су 
исцрпљена остала правна средства. По чл. 8а, 8б и 8в Закона о изменама и 
допунама Закона о уређењу судова то право се остварује и пред редовним и 
специјализованим судом (Привредним апелационим) када је поступак у току. 
 Дакле, законодавац је регулисао заштиту наведеног права тако 
што је поделио надлежност између редовних судова и специјализованог 
суда, са једне стране, и Уставног суда, са друге стране, прописивањем 
правила да се пред редовним судовима и специјализованим судом зашти-
та права остварује само када је поступак у току. У конкретном случају 
подносилац захтева је пред редовним судом тражио заштиту права на су-
ђење у разумном року упркос чињеници да је пре покретања овог поступ-
ка правноснажно окончан судски спор поводом ког је наводно дошло до 
повреде права на суђење у разумном року. Тиме је он изабрао суд који је 
апсолутно ненадлежан да одлучи о његовом захтеву, због чега је правилно 
другостепени суд одбацио као недозвољен предлог подносиоца захтева''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 252/2014 од 
26.11.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 
 

ПОСТУПАК ЗА ОПОЗИВ УСЛОВНЕ ОСУДЕ И ЗАХТЕВ  
ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 Оштећени као тужилац у кривичном поступку је активно ле-
гитимисан за подношење захтева за заштиту права на суђење у разум-
ном року, у судском поступку за опозив условне осуде изречене пресу-
дом основног суда, који захтев је поднео пре правноснажног оконча-
ња кривичног поступка. 

Из образложења: 

 ''Виши суд, у побијаном решењу као разлоге због којих одбацује 
захтев предлагача за заштиту права на суђење у разумном року наводи, да 
како је предмет захтева за заштиту права на суђење у разумном року који 
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је поднет дана 04.08.2014. године, одлучивање о опозиву условне осуде, 
која је опозвана пресудом Основног суда, то је по оцени првостепеног су-
да предлагач доношењем те пресуде изгубио правни интерес за вођење 
поступка по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року. 
 Из свега наведеног јасно произилази да је по захтеву оштећеног 
као тужиоца, овде предлагача, од 22.07.2014. године покренут поступак за 
опозив условне осуде која је окривљеној изречена пресудом Основног су-
да, те да је првостепена пресуда поводом наведеног захтева за опозив 
условне осуде донета 11.09.2014. године, а да је предлагач захтев за за-
штиту права на суђење у разумном року поднео 04.08.2014. године, дакле 
пре доношења првостепене одлуке и пре правноснажног окончања пред-
метног поступка за опозивање условне осуде. 
 Одредбом члана 8а Закона о уређењу судова је прописано да 
странка у судском поступку, која сматра да јој је повређено право на суђе-
ње у разумном року, може непосредно вишем суду поднети захтев за за-
штиту права на суђење у разумном року. 
Чланом 2. ЗКП, који одређује значење израза употребљених у том закони-
ку, и то тачком 5) одређено је да је „тужилац“ јавни тужилац, приватни 
тужилац и оштећени као тужилац, док је тачком 9) прописано да је 
„странка“ тужилац и окривљени. 
 Чланом 545. ЗКП између осталог је прописано да се поступак за 
опозивање условне осуде покреће на захтев овлашћеног тужиоца пред су-
дом који је судио у првом степену. 
 Полазећи од наведеног, по оцени Врховног касационог суда, а ка-
ко се то основано истиче у жалби предлагача, не може се прихватити за-
кључак првостепеног суда да у конкретном случају предлагач нема прав-
ни интерес за вођење поступка за заштиту права на суђење у разумном ро-
ку, будући да поступак за опозив условне осуде изречене пресудом 
Основног суда, који је посебан судски поступак, није правноснажно окон-
чан даном подношења захтева за заштиту права на суђење у разумном ро-
ку 04.08.2014. године, а чињеница да је 11.09.2014. године донета прво-
степена пресуда Основног суда којом је опозвана наведена условна осуда 
не може утицати, а како то погрешно закључује првостепени суд, на по-
стојање правног интереса за вођење поступка за заштиту права на суђење 
у разумном року предлагача, који с обзиром на то да има својство странке 
у предметном поступку за опозив условне осуде самим тим има и правни 
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интерес и активно је легитимисан за покретање и за вођење поступка за 
заштиту права на суђење у разумном року. 
 С тим у вези, по оцени овог суда предлагач je активно легитими-
сан за подношење захтева за заштиту права на суђење у разумном року у 
судском поступку за опозив условне осуде изречене пресудом Основног 
суда, који је захтев поднео пре правноснажног окончања тог поступка''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж к 71/2014 од 
25.12.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 

 

ПОВРЕДА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ  
У ПОСТУПКУ ЛИШЕЊА ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ 

 Због хитности поступка и значаја права која се у поступку за 
лишење пословне способности штите, суд је дужан да ефикасно спро-
веде тај поступак, без обзира што је лице о чијем праву се одлучује, 
својим радњама допринело дужини трајања поступка. 

Из образложења: 
 ''Анализирајући дужину трајања поступка, Виши суд је утврдио да 
поступак за лишење пословне способности није окончан више од 10 годи-
на те је утврђено да је повређено право предлагача на суђење у разумном 
року, наложено Основном суду да предузме све мере како би се поступак 
окончао у року од шест месеци од правноснажности првостепеног реше-
ња. Предлагачу је одређена примерена накнада за повреду права на суђе-
ње у разумном року од 300 евра у динарској противвредности по средњем 
курсу Народне банке Србије на дан исплате.  
 По оцени Врховног касационог суда, у поступку за лишење по-
словне способности суд није поступао ефикасно, без обзира што је лице о 
чијем праву се одлучује својим радњама допринело дужини трајања по-
ступка. Међутим, доприносом предлагача се не може оправдати дужина 
трајања поступка преко 10 година, који је по својој природи хитан обзи-
ром да је лице о чијим правима се одлучује од 2004. године у неизвесно-
сти да ли ће му бити одузета пословна способност.  
 Жалбом се неосновано побија висина накнаде за повреду права на 
суђење у разумном року јер је правна природа ове накнаде, коју суд може 
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али не мора одредити, санкција за учињену повреду права, а не накнада 
штете због повреде неког личног или имовинског права. Када је странци у 
судском поступку повређено право на суђење у разумном року примарни 
циљ је да се судски поступак заврши, а евентуално одређивање накнаде за 
повреду права је секундарног карактера. Висина накнаде се одређује на 
основу околности конкретног случаја, као и критеријума за оцену дужине 
трајања поступка као што су сложеност предмета, поступање суда, пона-
шање предлагача и значај спора за подносиоца захтева''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 257/2014 од 
26.11.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 

 
ПОВРЕДА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ  
ПРЕД ОРГАНОМ УПРАВЕ И НАДЛЕЖНОСТ СУДА 

 Судови опште и посебне надлежности не одлучују о захтеву за 
заштиту права на суђење у поступку пред органом управе. 

Из образложења: 

 ''Подносилац захтева поднела је захтев за заштиту права на суђење 
у разумном року у предмету који се води пред другостепеним управним 
органом. Тражи да Врховни касациони суд утврди да јој је повређено пра-
во на суђење у разумном року у предмету који се води пред наведеним 
другостепеним управним органом.  
 Одредбом члана 8а став 1. Закона о уређењу судова (''Службени гла-
сник РС'' 116/08... 101/13), је прописано да странка у судском поступку, која 
сматра да јој је повређено право на суђење у разумном року, може непосредно 
вишем суду да поднесе захтев за заштиту права на суђење у разумном року.  
 Имајући у виду цитирану одредбу Закона о уређењу судова, те да 
у конкретном случају подносилац захтева подноси захтев због повреде 
права на суђење у разумном року од стране другостепеног управног орга-
на - Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Репу-
блике Србије, што значи не као странка у судском поступку, то, по нала-
жењу Врховног касационог суда, подносилац захтева нема право на за-
штиту предвиђену одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије 
(''Службени гласник РС'' 98/06), у вези члана 8а став 1. Закона о уређењу 
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судова, па је захтев подносиоца за заштиту права на суђење у разумном 
року недозвољен''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Р4 у 66/2014 од 
07.11.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године)  
 

 
ПОВРЕДА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ  

У ПОСТУПКУ ПРЕД ВРХОВНИМ КАСАЦИОНИМ СУДОМ 

 О повреди права на суђење у разумном року пред Врховним 
касационим судом, не одлучује Врховни касациони суд. 

Из образложења: 

 ''Одредбом члана 8а Закона о уређењу судова („Службени гласник 
РС“ 101/2013), предвиђено је да странка у судском поступку која сматра 
да јој је повређено право на суђење у разумном року, може непосредно 
вишем суду поднети захтев за заштиту права на суђење у разумном року. 
Захтевом из става 1. овог члана може се тражити и накнада за повреду 
права на суђење у разумном року. Ако се захтев односи на поступак који 
је у току пред Привредним апелационим судом, Прекршајним апелацио-
ним судом или Управним судом, о захтеву одлучује Врховни касациони 
суд, а одредбом члана 8б став 3. наведеног закона, предвиђено је да про-
тив решења о захтеву за заштиту права на суђење у разумном року може 
се поднети жалба Врховном касационом суду у року од 15 дана. 
 Из поднетог захтева произилази да се захтев односи на трајање по-
ступка пред Врховним касационим судом (Врховним судом Србије). 
 Наведеном одредбом члана 8а став 3. Закона о уређењу судова 
предвиђено је да Врховни касациони суд одлучује, ако се захтев односи 
на поступак који је у току пред Привредним апелационим судом, Прекр-
шајним апелационим судом или Управним судом. 
 Како се поднети захтев односи на трајање поступка пред Врхов-
ним касационим судом (Врховним судом Србије), а наведена законска од-
редба не предвиђа могућност одлучивања по захтеву који се односи на 
трајање поступка пред Врховним касационим судом, то је Врховни каса-
циони суд сходно члану 16. став 2. Закона о парничном поступку који се 
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примењује сходно члану 30. став 2. Закона о ванпарничном поступку, од-
лучио као у изреци решења''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Р4 к 13/2014 од 
24.11.2014.године утврђена на седници Одељења за заштиту права на су-
ђење у разумном року 19.03.2015. године) 

  
 

ПРАВНА ПРИРОДА ПОСТУПКА ЗА ОБУСТАВУ ИЗВРШЕЊА 
ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

 Поступак за обуставу извршавања таксене обавезе не ужива 
заштиту по основу захтева за заштиту права на суђење у разумном 
року у смислу члана 8а став 1. Закона о уређењу судова. 

Из образложења: 
 ''Решењем Привредног Апелационог суда одбачен је захтев пред-
лагача, којим је тражено да се утврди да је подносиоцима повређено пра-
во на суђење у разумном року, те да се одреди рок у коме ће нижи суд 
окончати поступак који се води пред Привредним судом, као и да се одре-
ди исплата примерене накнаде штете.  
 У конкретном случају, утврђено је да је поступак у предмету правно-
снажно окончан, те је Привредни Апелациони суд правилном применом мате-
ријалног права одбацио захтев предлагача да се утврди да им је повређено пра-
во на суђење у разумном року и да се одреди рок у коме ће нижи суд окончати 
поступак који се пред Привредним судом, као и захтев за накнаду штете.  
 Осим тога, поступање по захтеву за обуставу извршења таксене 
обавезе, процесно не води поступању суда на начин заштићен одредбом 
члана 32. став 1. Устава Републике Србије (''Службени гласник РС'' бр. 
98/06), у вези члана 8.а. став 1. Закона о уређењу судова, којом одредбом 
је прописано да странка у судском поступку која сматра да јој је повређе-
но право на суђење у разумном року, може непосредно вишем суду под-
нети захтев за заштиту права на суђење у разумном року, те је, по оцени 
Врховног касационог суда, Привредни Апелациони суд правилно одбацио 
захтев предлагача да се утврди да им је у поступку који је вођен пред 
Привредним судом, повређено право на суђење у разумном року''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж гп 12/2014 од 
14.11.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године)  
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ПРАВНА ПРИРОДА ПРАВА НА ПРИМЕРЕНУ НАКНАДУ 

 Примерена новчана накнада због повреде права на суђење у 
разумном року није материјална или нематеријална штета, већ по-
себна врста накнаде, законом прописана ( накнада sui generis). 

Из образложења: 

 ''Након утврђења повреде права на суђење у разумном року и од-
ређивања периода од три месеца за спровођење извршења првостепени 
суд је одбио предлог за накнаду оцењујући да предлагач не трпи штету 
услед трајања поступка, јер ће у сваком случају остварити камату, а под-
носилац предлога је допринео дужини извршног поступка те су досуђене 
мере довољна сатисфакција.  
 Тражена накнада због повреде права на суђење у разумном року не-
ма правни карактер материјалне штете већ законом прописане накнаде под 
одређеним условима. Стога код чињенице да је исплатом новчаног износа ( 
на име камате на главни дуг ) признато право из извршне исправе, њена бу-
дућа исплата не искључује право лица коме је повређено право на суђење у 
разумном року да тражи новчану накнаду због неоправдане дужине извр-
шног поступка сходно члану 8а став 2. и 8б Закона о уређењу судова. Друго-
степени суд је ценио и наводе побијане одлуке да је утврђење повреде права 
и одређивање рока за убрзање извршног поступка за предлагача довољна са-
тисфакција али их као паушалне и недовољне није прихватио''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 95/2014 од 
01.10.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 

 

ПРАВНОСНАЖНОСТ КАО ЈЕДАН ОД КРИТЕРИЈУМА  
ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ АПСОЛУТНЕ НАДЛЕЖНОСТИ СУДА 

 Ако је у моменту подношења захтева за утврђење повреде пра-
ва на суђење у разумном року кривични или други судски поступак у 
току- није правноснажно окончан, суд није овлашћен да захтев одба-
ци, па ни онда када је у међувремену дошло до правноснажног пресу-
ђења, већ је дужан да о захтеву мериторно одлучи. 
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Из образложења: 
 ''Решењем од 03.11.2014. године, Виши суд огласио се ненадлежним 
за поступање по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року подне-
том од стране предлагача, те је одлучено да се поднети захтев за заштиту 
права на суђење у разумном року у предмету Основног суда одбаци. 
 Предлагач у жалби је навео да је Виши суд, образлажући у побија-
ном решењу своју одлуку којом се огласио ненадлежним за поступање по 
захтеву за заштиту права на суђење у разумном року и захтев предлагача од-
бацио, навео, да је пре подношења захтева кривични поступак против пред-
лагача правноснажно окончан доношењем одбијајуће пресуде јер је наступи-
ла апсолутна застарелост кривичног гоњења, иако је захтев за заштиту права 
на суђење у разумном року поднет 29.10.2014. године, а правноснажна пре-
суда Вишег суда донета дана 30.10.2014. године из чега произлази да у време 
подношења захтева предметни кривични поступак није био правноснажно 
окончан, те да је самим тим Виши суд у смислу члана 8а Закона о уређењу 
судова био у обавези да мериторно одлучи о поднетом захтеву. Врховни ка-
сациони суд налази да су наводи жалбе предлагача основани.  
 Ако у моменту подношења захтева за утврђење повреде права на су-
ђење у разумном року кривични поступак није правноснажно окончан (без 
обзира да ли је у међувремену до одлуке суда о захтеву поступак правносна-
жно окончан), суд није овлашћен да захтев одбаци већ је дужан да одлучи 
мериторно о захтеву и да утврди да ли је до подношења захтева учињена по-
вреда и да, у случају постојања повреде права предлагача на суђење у разум-
ном року, евентуално одлучи о правичном задовољењу које се, осим у сми-
слу убрзања поступка (које је беспредметно ако је поступак у међувремену 
окончан), може састојати и у примереној накнади (члан 8б став 1. у вези чла-
на 8а став 2. Закона о уређењу судова)''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж к 70/2014 од 
11.12.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 
 

 
ПРАВО НА ПЕНЗИЈУ КАО ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНО ПРАВО 

 Остваривање права на старосну пензију подразумева приори-
тетно, хитно и ефикасно поступање суда, с обзиром на његов егзистен-
цијални карактер. 
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Из образложења: 

 ''Увидом у списе Управног суда и списе туженог органа, Врховни 
касациони суд је утврдио да је тужилац поднео тужбу против решења, ко-
јим је одбијена његова жалба, изјављена против решња, којим му је утвр-
ђено право на старосну пензију у номиналном месечном износу, а према 
признатом пензијском. 

Када се има у виду да се ради о спору који је покренут тужбом да-
на 09.05.2013. године против одлуке туженог органа од 27.02.2013. годи-
не, те имајући у виду да је тужени орган доставио одговор на тужбу и 
списе предмета дана 27.06.2013. године, непоступање Управног суда по 
пријему одговора на тужбу са списима предмета, по налажењу Врховног 
касационог суда, не испуњава захтев разумне дужине поступања. Овај суд 
је, при томе, имао у виду да се у конкретном случају ради о предмету ко-
ји, по својој природи, захтева хитност одлучивања, јер се ради о егзистен-
цијалном праву странке у поступку, па је, са изнетих разлога, суд усвојио 
захтев предлагача и утврдио да му је недоношењем одлуке од стране 
Управног суда повређено право на суђење у разумном року.  
 Код оцене дужине трајања поступка који не испуњава захтев ра-
зумног рока не узима се у обзир оптерећеност суда или конкретног судије 
бројем предмета. Имајући у виду дужину трајања овог спора пред Управ-
ним судом, као и дужину трајања управног поступка, ценећи сложеност и 
значај предмета, Врховни касациони суд је нашао да је непоступање 
Управног суда неоправдано, па је одлучио као у диспозитиву решења''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Р4 у 55/2014 од 
19.09.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 
 

 
ПРИМЕНА ПРИНЦИПА REFORMATIO IN PEUIS У ПОСТУПКУ  

ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 Ако је утврђена повреда права, а подносилац захтева се жали 
само на одлуку о неодређивању примерене новчане накнаде, Врховни 
касациони суд у поступку по жалби не може да преиначи утврђујући 
део одлуке, чак и када је нашао да је подносилац захтева својом кри-
вицом проузроковао дуго трајање поступка, јер би тиме био повређен 
принцип reformatio in peuis. 
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Из образложења: 

 ''Делимично је усвојен захтев предлагача за заштиту права на су-
ђење у разумном року па је утврђено да је предлагачу повређено право на 
суђење у разумном року у том предмету и наложено је Основном суду да 
поступак оконча у року од 6 месеци од правоснажности решења. Одбијен 
је као неоснован захтев предлагача да му се досуди примерена накнада 
због повреде права на суђење у разумном року у износу од 78.000,00 ди-
нара који износ би исплатио из буџетских средстава Републике Србије, 
опредељених за рад судова. 
   Примерена накнада се досуђује странци у неокончаном судском 
поступку, ако је повређено право на суђење у разумном року претежно 
због судске неактивности.Али, ако поступак дуго траје искључиво због 
кривице предлагача као у овом случају(промена адресе, немогућност уру-
чења)странка нема право на накнаду нематеријалне штете јер би то било 
противно сврси досуђивања. Врховни касациони суд као жалбени суд не 
може да преиначи одлуку у ставу првом (у погледу утврђивања права) јер 
би тиме био повређен принцип reformation in peius. Из свих изнетих раз-
лога, одређивањем рока за завршетак поступка постићиће се заштита 
предлагача у извршном поступку. 
 Како по важећим прописима суд није обавезан да досуди примерену 
накнаду у случају када утврди да је повређено право на суђење у разумном 
року, стога је неоснован жалбени навод предлагача да је првостепени суд по-
грешно применио материјално право када му није досудио накнаду иако је 
утврдио да му је повређено право на суђење у разумном року''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 297/2014 од 
10.12.2014.године утврђена на седници Одељења за заштиту права на су-
ђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 
 

ПРИНУДНА НАПЛАТА НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА  
И ДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА О ИЗВРШЕЊУ НБС  

КАО РЕЛЕВАНТНА ЧИЊЕНИЦА ЗА ОКОНЧАВАЊЕ  
ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА 

 Извршни поступак се не може сматрати окончаним доставља-
њем решења о извршењу Народној банци Србије, Одсеку за принудну 
наплату.  
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Из образложења: 

 ''Виши суд се огласио апсолутно ненадлежним за поступање по 
захтеву за заштиту права на суђење у разумном року и поднети захтев за 
заштиту права на суђење у разумном року одбацио.  
 Одлучујући о захтеву за заштиту права на суђење у разумном року 
Виши суд је извршио увид у списе предмета основног суда и утврдио да је 
извршни поступак у наведеним предметима окончан, достављањем реше-
ња о извршењу на спровођење Народној банци Србије, Одсеку за принуд-
ну наплату Крагујевац, због чега се огласио апсолутно ненадлежним и од-
бацио захтев за заштиту права на суђење у разумном року у наведеним 
предметима извршења.  
 По одредби члана 75. Закона о извршењу и обезбеђењу извршни 
поступак се окончава обуставом или закључењем. Члан 76. истог закона 
прописује услове за доношење одлуке о обустави извршења, а чланом 77. 
истог закона прописано је да се одлука о закључењу поступка извршења 
доноси по намирењу извршног повериоца. Окончање извршног поступка 
самим тим не наступа чињеницом достављања решења о извршењу На-
родној банци Србије, Одсеку за принудну наплату. По члану 187. ЗИО ор-
ганизација за принудну наплату новчаног потраживања са рачуна извр-
шног дужника има обавезу да обавести суд о разлозима неспровођења из-
вршења, што имплицира даљу обавезу суда да позове извршног дужника 
ради изјашњења о даљем току поступка и тек ако се извршни поверилац у 
остављеном року не изјасни суд обуставља поступак извршења. То подра-
зумева и активну улогу суда у случају да организација за принудну напла-
ту пропусти достављање обавештења.  
 Побијаним решењем Вишег суда, поступање суда у поступку спрово-
ђења извршења, које се спроводи по службеној дужности, није испитано и 
оцењено обзиром на погрешан став првостепеног суда да је поступак извр-
шења окончан достављањем решења о извршењу Одсеку за принудну напла-
ту Крагујевац ради спровођења извршења са рачуна извршног дужника''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 389/2014 од 
18.12.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 
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ПРОЦЕСНА КОНВЕРИЗИЈА УСТАВНЕ ЖАЛБЕ У ЗАХТЕВУ  
ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ  
И ПРАВНА СУДБИНА НЕОПРЕДЕЉЕНОГ ЗАХТЕВА  

ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИМЕРЕНЕ НАКНАДЕ 

 Подносиоцу уставне жалбе који у складу са Законом о Устав-
ном суду у уставној жалби није определио захтев за одређивање при-
мерене накнаде, не може се накнадно ( по наступању процесне кон-
верзије ) у поступку за заштиту права на суђење у разумном року од-
редити примерена накнада. 

Из образложења: 

 ''Према садржини поднете уставне жалбе која је по ступању на снагу 
Закона о уређењу судова постала захтев за заштиту права на суђење у разум-
ном року, Привредни апелациони суд правилно утврђује да подносилац није 
поднео опредељени захтев за накнаду због повреде наведеног права, јер ни у 
уставној жалби није определио износ накнаде коју тражи, а што је био дужан 
и према одредби члана 85. Закона о Уставном суду („Службени гласник 
РС“109/2007 и 99/2011), а и према одредби члана 192. став 1. ЗПП, који се 
примењује на основу члана 30. став 2. Закона о ванпарничном поступку, већ 
се само позвао на члан 89. став 3. Закона о Уставном суду, што не предста-
вља одређени захтев траженог новчаног износа накнаде''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж гп 10/2014 од 
14.11.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 
 

ПРОМЕНА СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ  
И ДУЖИНА ПОСТУПКА 

 Промена закона у погледу надлежности за поступање у поједи-
ним споровима не представља разлог за оправдано продужење траја-
ња поступка. 

Из образложења: 

 ''Решењем Апелационог суда одбијен је захтев предлагача којим је 
тражио да се утврди да је предлагачу повређено право на суђење у разум-
ном року у предмету Основног суда и предлагачу одреди накнада због по-
вреде права на суђење у разумном року. 
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 Према разлозима побијане одлуке предлагач је у својству тужиоца 
поднео тужбу Основном суду против тужених ради утврђења дискрими-
наторског понашања према предлагачу, да се решењем Основни суд огла-
сио стварно ненадлежним и спис уступио Вишем суду као првостепеном 
суду, као и да је наведено решење потврђено одлуком Вишег суда као 
другостепеног суда. У току поступка Основни суд је одредио временски 
оквир од годину дана за решавање овог предмета и предвидео одржавање 
три рочишта ради извођења доказа. По уступању предмета Вишем суду 
тај суд је заказао прво рочиште за 08.09.2014. године. 
 Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања Апелациони суд 
је закључио да захтев предлагача за суђење у разумном року није основан 
будући да је основни суд радње предузимао у разумном року, да је доста-
вио тужбу на одговор и одређивао рочишта на којима су странке распра-
вљале а да се надлежним огласио због промене закона у току овога спора. 
 Жалбом предлагача се основано указује да су разлози првостепе-
ног суда нејасни и противречни и да је због погрешне примене материјал-
ног права чињенично стање непотпуно утврђено.  
 Промена закона у погледу надлежности за поступање у појединим 
споровима не представља разлог за оправдано продужење трајања поступ-
ка. Нарочито што је било неопходно природу захтева предлагача оценити 
и према одредбама Закона о забрани дискриминације које прописују хит-
ност поступања суда у оваквим предметима ради судске заштите због дис-
криминације и правила о терету доказивања у оваквој врсти спорова, па је 
сагласно томе требало оценити да ли се ради и приоритетном предмету 
који захтева предузимање судских радњи у краћим роковима а потом оце-
нити да ли заказивање рочишта од стране вишег суда на рок од четири ме-
сеца у приоритетном предмету задовољава стандард правичног суђења у 
разумном року или не''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж р 5/2014 од 
02.10.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 
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ПУНОМОЋЈЕ ИЗДАТО У ПАРНИЧНОМ ИЛИ ДРУГОМ  
СУДСКОМ ПОСТУПКУ И ЊЕГОВО ДЕЈСТВО  

У ОКВИРУ ПОСТУПКУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ  
У РАЗУМНОМ РОКУ 

 Адвокату као пуномоћнику странке у парничном или другом 
судском поступку није потребно посебно пуномоћје за заступање подно-
сиоца захтева у поступак за заштиту права на суђење у разумном року. 

Из образложења: 

 ''Према члану 89. Закона о парничном поступку („Службени гла-
сник РС“ 72/11, 55/14), ако је странка издала пуномоћје за вођење парни-
це, а није ближе одредила овлашћења у пуномоћју, пуномоћник адвокат је 
на основу оваквог пуномоћја овлашћен да: 1) врши све радње у поступку, 
а нарочито поднесе тужбу, да је повуче, призна тужбени захтев или се од-
рекне тужбеног захтева, закључи поравнање, изјави правни лек и да се од-
рекне или одустане од њега, као и да предлаже издавање привремених ме-
ра обезбеђења; 2) подноси предлог за извршење или за обезбеђење и пред-
узима потребне радње у поступку поводом таквог захтева; 3) пренесе пу-
номоћје на другог пуномоћника или овласти другог пуномоћника на пред-
узимање само појединих радњи у поступку; 4) од противне стране прими 
и наплати досуђене трошкове. 
 Према члану 91. ЗПП пуномоћник је дужан да приликом предузима-
ња прве радње у поступку поднесе пуномоћје. Суд је дужан да у току целог 
поступка пази да ли је лице које се појављује као пуномоћник овлашћено за 
заступање. Ако утврди да лице које се појављује као пуномоћник није овла-
шћено за предузимање одређене радње, суд ће да укине парничне радње које 
је то лице предузело ако те радње странка није накнадно одобрила. 
 Врховни касациони суд сматра, да је поступак по захтеву за за-
штиту права на суђење у разумном року адхезиони поступак са свим ка-
рактеристикама захтева за убрзање поступка и његова основна сврха, на-
мена и циљ је да се текући поступак убрза и оконча у разумном року. 
 Ако се вратимо на садржину члана 89. Закона о парничном поступку 
према којој одредби пуномоћник адвокат врши све радње у поступку од под-
ношења тужбе до повлачења тужбе, признања тужбеног захтева, одрицање 
од тужбеног захтева, закључења поравнања, изјављивања правног лека, оду-
станак или одрицање од њега и предлаже издавање привремених мера обез-
беђења, те на основу истог пуномоћја подноси и предлог за извршење или 
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обезбеђење и предузима потребне радње у поступку поводом таквог захтева, 
било би потпуно супротно смислу и циљу ове одредбе, да на основу тог 
истог пуномоћја он не може да тражи и убрзање поступка за који сматра да 
неразумно дуго траје. Стога се не може прихватити закључак Вишег суда да 
је пуномоћник предлагача адвокат морао имати посебно овлашћење за под-
ношење захтева за заштиту права на суђење у разумном року, већ је суд био 
дужан да провери да ли је пуномоћник који је поднео предлог за заштиту 
права на суђење у разумном року имао уредно пуномоћје за заступање стран-
ке у предмету чије трајање сматра неразумним''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 51/2014 од 
17.09.2014.године утврђена на седници Одељења за заштиту права на су-
ђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 
 

РАЗУМНО ВРЕМЕ ЗА ОКОНЧАЊЕ СУДСКОГ ПОСТУПКА 

 Разумно време за окончање судског поступка је релативна ка-
тегорија, која се процењује у сваком конкретном случају на основу 
околности које се тичу сложености чињеничних и правних питања у 
судском поступку, понашања подносиоца захтева, поступања суда, 
значаја спора за подносиоца захтева. 

Из образложења: 

 ''Апелациони суд је решењем одбио као неоснован захтев предла-
гача којим је тражио да суд утврди да му је у парничном поступку који се 
води пред Основним судом повређено право на суђење у разумном року, 
да се одреди рок од шест месеци за окончање наведеног поступка, а пред-
лагачу досуди новчана накнада у износу од 60.000,00 динара и накнада 
трошкова поступка. У захтеву се, поред осталог, наводи да је предлагач 
поднео 13.08.2012. године тужбу ради својине и чинидбе против тужених, 
те како је поступак још у току а протекло је 7 година, то му је повређено 
право на суђење у разумном року.  
 Врховни касациони суд налази да је Апелациони суд анализом ду-
жине трајања поступка као и предузетих процесних радњи од стране суда 
и понашања тужиоца, овде предлагача у тој ствари, правилно оценио да 
нису испуњени услови за заштиту права на суђење у разумном року. 
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 С обзиром на наведене критеријуме, Апелациони суд је правилно 
утврдио да је наведени парнични поступак сложен, предмет спора је утвр-
ђивање права својине, поништај купопродајног уговора, као и чинидба, па 
обухвата веома сложена чињенична и правна питања, чије правилно ре-
шавање захтева извођење већег броја доказа и у коме суд треба да одлучи 
о правима тужиоца и првотужене по основу стицања имовине у ванбрач-
ној заједници и о више тужбених, односно противтужбених захтева. У 
конкретном случају ради се о предмету у коме није законом прописана 
хитност у поступању. Два рочишта на којима је требало извести доказе 
саслушањем странака одложена су у циљу концентрације доказа, односно 
истовременог саслушања и евентуалног суочавања странака, а одлагање 
рочишта предлагао је сам тужилац. Једно рочиште одложено је услед ус-
постављања нове мреже судова у Републици Србији, а једно услед обуста-
ве рада од стране адвоката. Имајући у виду да је на рочишту одржаном 
дана 10.05.2013. године одређен временски оквир за окончање првостепе-
ног парничног поступка у трајању од једне године и шест месеци, а да је 
захтев за заштиту права на суђење у разумном року поднет пре истека тог 
временског оквира (захтев поднет 14.10.2014. године), то је правилно на-
шао првостепени суд да није дошло до повреде права тужиоца на суђење 
у разумном року и правилно одлучио када је одбио захтев тужиоца''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 331/2014 од 
10.12.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године) 

 
 

РЕФОРМА ПРАВОСУДНОГ СИСТЕМА И ОЦЕНА ЊЕНОГ  
УТИЦАЈА НА ДУЖИНУ ТРАЈАЊА СУДСКОГ ПОСТУПКА 

 Реформу правосудног система суд не узима у обзир када утвр-
ђује разлоге за дуго трајање конкретног судског поступка. 

Из образложења: 

 ''Виши суд, у побијаном решењу као разлоге због којих сматра да 
предлагачу у кривичном предмету Основног суда није повређено право на 
суђење у разумном року, наводи да је од подношења приватне тужбе 
17.09.2013. године, па до подношења захтева за повреду права на суђење у 
разумном року 23.05.2014. године прошло осам месеци, да је у међувремену 
заказан главни претрес за 12.09.2014. године, те да је рок апсолутне застаре-
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лости кривичног гоњења у конкретном предмету четири године, а да се кри-
вични поступак може окончати на пар главних претреса, јер су сви предло-
жени докази доступни, те да је након подношења приватне тужбе донет нови 
Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, па је предмет 
дат Основном суду, а према иницијалном акту не ради се о старом кривич-
ном предмету који би био хитно прекоредно решаван. 
 Како из списа предмета Основног суда произилази да је приватна 
тужба, приватног тужиоца против окривљеног због кривичног дела увре-
де из члана 170. Кривичног законика за које је као главна казна прописана 
новчана казна, поднета том суду 17.09.2013. године, те да је наредбом су-
дије од 29.07.2014. године заказан главни претрес за 12.09.2014. године и 
наложено да се уз позив окривљеном за главни претрес достави и приват-
на тужба, по оцени Врховног касационог суда, Виши суд у побијаном ре-
шењу није ценио процесну неактивност Основног суда у конкретном кри-
вичном предмету, а у смислу цитираних законских одредби, будући да од 
дана подношења приватне тужбе 17.09.2013. године па до 29.07.2014. го-
дине није предузета ниједна процесна радња, при чему, по оцени овог су-
да, не стоје наводи дати у образложењу побијаног решења да је од дана 
подношења приватне тужбе, па до подношења захтева за повреду права на 
суђење у разумом року прошло осам месеци, а да је у међувремену главни 
претрес заказан за 12.09.2014. године, јер је из списа предмета утврђено 
да је захтев за повреду права за суђење у разумном року поднет дана 
23.05.2014. године, а да је главни претрес заказан након тог датума, одно-
сно 29.07.2014. године и то наредбом поступајућег судије. 
 Осим тога, код оцене дужине трајања поступка који не испуњава 
захтев разумног рока не узима се у обзир реформа судског система, „сео-
ба“ предмета из једног суда у други, оптерећеност суда бројем предмета, 
као и чињеница у погледу могућности наступања апсолутне застарелости 
кривичног гоњења, а које чињенице управо првостепени суд наводи у по-
бијаном решењу, као разлоге због којих сматра да у предметном кривич-
ном поступку приватном тужиоцу, овде предлагачу, није повређено право 
на суђење у разумном року''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж к 15/2014 од 
23.09.2014.године утврђена на седници Одељења за заштиту права на су-
ђење у разумном року 19.03.2015. године) 
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RES JUDICATA 

 Не може се два пута поводом повреде права на суђење у разум-
ном року тражити заштита права на суђење у разумном року ако су 
захтеви поднети истовремено или у кратком временском периоду, а о 
једном од њих је правноснажно одлучено. 

Из образложења: 

 “Решењем Вишег суда, допуњеним решењем истог суда, одбачен 
је, као недозвољен, захтев предлагача и одлучено је да трошкови поступка 
падају на терет предлагача. 
 Према стању у списима, предлагач је Уставном суду поднео уставну жал-
бу због повреде права на суђење у разумном року, повреде права на једна-
ку правну заштиту и правно средство и повреде права на имовину, учиње-
них у предмету Основног суда. Уставни суд је предмет уступио Апелаци-
оном суду ради одлучивања о захтеву предлагача за заштиту права на су-
ђење у разумном року, који је донео решење којим је предмет уступио Ви-
шем суду на даљи поступак. 
 Поступајући по захтеву предлагача, виши суд је побијаним решењем 
одбацио захтев, као недозвољен, применом члана 294. тачка 4. ЗПП, након 
што је утврдио да је овде предлагач, поднео два истоветна захтева за заштиту 
права на суђење у разумном року, која су у том суду заведени под различи-
тим бројевима, и да је Виши суд донео решење којим је усвојен захтев и 
утврђено да је предлагачу повређено право на суђење у разумном року у 
предмету Основног суда, наложено поступајућем извршном суду да посту-
пак оконча у року од 6 месеци, а предлагачу, због утврђене повреде права, 
одређена накнада на терет Републике Србије, у висини од 800 евра у динар-
ској противвредности. Наведено решење је правноснажно. 
 Имајући у виду да је о повреди права предлагача, на суђење у ра-
зумном року учињеном у предмету основног суда, већ одлучено решењем 
вишег суда, које је постало и правноснажно, то Врхвни касациони суд на-
лази да је побијаном одлуком, правилном применом члана 294. тачка 4. 
ЗПП, одбачен захтев предлагача, уз основан закључак суда да се ради о 
правноснажно пресуђеној ставри”. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 22/2015 од 
11.02.2015.године утврђена на седници Одељења за заштиту права на су-
ђење у разумном року 19.03.2015. године) 
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СХОДНА ПРИМЕНА ЗВП И ЗПП У ПОСТУПКУ ЗА ЗАШТИТУ 
ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 Судови опште и посебне надлежности у поступку по захтеву за 
заштиту права на суђење у разумном року одлучује у складу са правили-
ма ванпарничног и сходно правилима парничног поступка, јер их на то 
обавезује упућујућа одредба члана 8в Закона о уређењу судова. 

Из образложења: 
 ''Неосновани су наводи жалбе којима се указује да Прекршајни апе-
лациони суд у ожалбеном решењу није могао примењивати одредбе Закона о 
парничном поступку обзиром да се ради о прекршајном поступку и налази да 
су исти неосновани јер је Прекршајни апелациони суд одлучивао по захтеву 
за заштиту права на суђење у разумном року а одредбама члана 8в Закона о 
уређењу судова је прописано да се на поступак за заштиту права на суђење у 
разумном року и накнаду за повреду права на суђење у разумном року сход-
но примењују одредбе закона којим се уређује ванпарнични поступак. У ван-
парничном поступку се сходно примењују одредбе Закона о парничном по-
ступку ако овим или другим законом није другачије одређено (члан 30. став 
2. Закона о ванпарничном поступку)''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж уп 10/2014 од 
12.12.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђе-
ње у разумном року 19.03.2015. године) 
 
 

СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ КАО ПРАВНИ СТАНДАРД 
 Правилна примена правног стандарда суђења у разумном року 
подразумева утврђење скупа чињеница као што су сложеност предмета, 
понашања подносица захтева и других државних органа, значај предме-
та спора, међу којима чињеница колико дуго траје судски поступак, је 
показатељ да треба испитати све околности случаја. 

Из образложења: 
 ''Првостепени суд је правилно поступио када је основаност захтева 
ценио с обзиром на сложеност чињеничних и правних питања извршног 
предмета, понашање извршног повериоца одн. подносиоца захтева, пона-
шање надлежних органа, значај извршног предмета за подносиоца захте-
ва, исход извршног поступка и дужину његовог трајања, па је утврдио: -да 
је извршни поступак покретнут 14.05.2013. године, -да је 10.01.2014. годи-
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не извршни поверилац делимично намирио новчано потраживање у изно-
сима од 172.900 динара и 19.200 динара, -да у поступку није било нарочи-
то сложених и спорних правних питања, -да подносилац захтев није до-
принео трајању поступка, -да је извршни поступак значајан за подносиоца 
захтева -и да је било одређених пропуста извршног суда у поступку спро-
вођења решења о извршењу. 
Одлучујући о захтеву подносиоца захтева, првостепени суд је правилно 
закључио да није повређено право подносиоца захтева на суђење у разум-
ном року у поступку који се води пред Основним судом. За свој закључак 
првостепени суд је дао јасне и потпуне разлоге којима се правилно указује 
да извршни поступак не траје неразумно дуго, с обзиром да је поступак 
покренут 14.05.2013. године и да је извршни поверилац делимично напла-
тио своје новчано потраживање у том поступку. Дужина трајања поступка 
је једна од чињеница на основу које се одлучује о захтеву за заштиту пра-
ва на суђење у разумном року, а првостепени суд је ту чињеницу, као и 
чињеницу да је подносилац захтева делимично наплатио своје потражива-
ње, сматрао кључним за одлуку о захтеву подносиоца захтева. Правилна 
примена правног стандарда суђења у разумном року подразумева утврђи-
вање скупа чињеница (сложеност предмета, понашање подносиоца захте-
ва и државних органа итд.) међу којима одговарајући значај има чињени-
ца дужине трајања судског поступка. Када се утврди да судски поступак 
траје дужи временски период, приступа се утврђивању и других чињени-
ца које се тичу сложености предмета, понашање подносиоца захтева и др-
жавних органа итд. како би се утврдило чијом кривицом се неразумно ду-
го суди и да ли је подносиоцу захтева повређено право на суђење у разум-
ном року. У предметном случају извршни поступак није још окончан, али 
како је тај поступак покренут 14.05.2013. године и како је извршни пове-
рилац одн. подносилац захтева делимично наплатио своје новчано потра-
живање те околности говоре у прилог закључка првостепеног суда да није 
повређено право подносиоца захтева на суђење у разумном року (упркос 
одређеним пропустима извршног суда у поступку спровођења решења о 
извршењу)''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 141/2014 од 
05.11.2014.године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђе-
ње у разумном року 19.03.2015. године) 
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СВРХА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ  
У РАЗУМНОМ РОКУ 

 Сврха захтева за заштиту права на суђење у разумном року је 
убрзање судског поступка, тако да се примерена новчана накнада не мо-
ра одредити у свим случајевима када је утврђена повреда права на суђе-
ње у разумном року, ако се налагањем убрзања поступка та сврха може 
остварити. 

Из образложења: 
 ''Решењем Вишег утврђено је да је повређено право на суђење у ра-
зумном року предлагачу у предмету Основног суда па је наложено Основном 
суду да предузме све мере да се овај поступак оконча најдуже у року од 6 ме-
сеци рачунајући од правноснажности решења. Одбијен је захтев предлагача 
да му се на име правичне накнаде због повреде права на суђење у разумном 
року на терет буџетских средстава Републике Србије досуди износ од 
70.000,00 динара као неоснован. Предлагач је ослобођен од трошкова плаћа-
ња судске таксе.  
 Према стању у списима, предлагач је дана 17.10.2014. године поднео 
захтев за заштиту права на суђење у разумном року у предмету Основног су-
да у коме се расправља о потраживању тужиоца ЈКП ... за неплаћене трошко-
ве грејања у којима је предлагач тужени.  
 Дуго трајање поступка од 7 година и 10 месеци, настало је због тога 
што се предлагачу као дужнику - туженом, није могла извршити достава ре-
шења о извршењу донетог на основу веродостојне исправе. Предлагач је про-
менио пребивалиште још 1996. године од када више не станује у стану за ко-
ји је настао комунални дуг, али иако је промене адреса настала пре покрета-
ња овог поступка, предлагач се није пријавио на адресу стварног пребивали-
шта ..., што је допринело да поступак дуго траје. Првостепени суд није пред-
узимао све радње у оквиру својих овлашћења, да би поступак који је по сво-
јој природи релативно једноставан поступак, окончао у што краћем року, па 
је због тога утврђено да је предлагачу повређено право на суђење у разумном 
року и наложено Основном суду да предузме мере да се поступак оконча нај-
дуже у року од 6 месеци од правноснажности решења.  
 Захтев предлагача да му се досуди правична накнада због повреде 
права одбијен је јер према закључку Вишег суда, иако Основни суд има про-
пуста у достављању решења о извршењу и решавању приговора, ипак је 
предлагач на одређени начин скривио немогућност достављања јер не живи 
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на адреси која је пријављена као његово пребивалиште. Поред тога ради се о 
спору релативно малог значаја за предлагача.  
 Према оцени Врховног касационог суда, правилно је Виши суд по-
ступио када је одбио захтев предлагача у делу у коме је тражио накнаду због 
повреде права на суђење у разумном року у износу од 70.000,00 динара.  
 Сврха захтева за заштиту права на суђење у разумном року је пре 
свега убрзање поступка, тако да се накнада не мора досудити у свим случаје-
вима када је утврђена повреда права на суђење у разумном року. Имајући у 
виду да је Виши суд издао налог Основном суду да предузме све мере да се 
поступак оконча у року од 6 месеци и имајући у виду вредност овог спора и 
да се спор води против предлагача као дужника зато што није платио кому-
налну услугу, према мишљењу Врховног касационог суда, на овај начин је 
постигнута сврха заштите права на суђење у разумном року, јер ће се преду-
зетом мером која је наређена у конкретном случају отклонити последице на-
стале повредом права на суђење у разумном року''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 294/2014 од 
11.12.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђе-
ње у разумном року 19.03.2015. године) 
 
 

УТИЦАЈ СЛОЖЕНОСТИ ПРЕДМЕТА НА ДУЖИНУ  
ТРАЈАЊА ПОСТУПКА 

 Ако је због сложених чињеничних питања спорног односа, суду 
потребно одређено време да правилно утврди и размотри та питања, 
протек времена, у том циљу, не представља повреду права на суђење у 
разумном року, чак и када се ради о предметима који се по закону сма-
трају хитним. 

Из образложења: 
 ''Решењем Вишег суда одбијен је као неоснован захтев за заштиту 
права на суђење у разумном року предлагача у парничном поступку који се 
води пред Основним судом. Врховни касациони суд је испитао побијану од-
луку и утврдио да жалба предлагача није основана.  
 Предлагач је 18.06.2014.године поднео захтев за заштиту права за су-
ђење у разумном року у парничном поступку који се води пред Основним су-
дом по тужби од 27.01.2014. године ради лишења родитељског права против 
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бивше супруге због кршења права детета, злостављања и занемаривања. Сма-
тра да је поступајући судија прекршио одредбу члана 269. став 1. и 2. Закона, 
због чега је поднео захтев за изузеће поступајућег судије, а из истих разлога 
подноси и захтев за заштиту права на суђење у разумном року са предлогом 
да се исти усвоји. 
 Поступајући по захтеву предлагача у смислу члана 8а. и 8б. Закона о 
уређењу судова Виши суд као непосредно виши суд у односу на Основни суд 
је утврдио да је након развода брака предлагача са бившом супругом њихово 
заједничко дете, рођено 08.08.2005.године, поверено мајци на самостално вр-
шење родитељског права и уређен начин виђања предлагача са дететом. По 
тужби центра за социјални рад донета је првостепена неправноснажна одлу-
ка којом је предлагач делимично лишен родитељског права у делу који се од-
носи на одлучивање о питањима који битно утичу на живот малолетног дете-
та и у делу који се односи на одржавање личних односа подносиоца захтева 
са малолетним дететом и измењен је начин његовог виђања са дететом у кон-
тролисаним условима у просторијама центра за социјални рад у присуству 
два стручна радника центра и мајке детета и то два пута седмично. Предлагач 
је поднео дана 27.01.2014.године Основном суду тужбу за лишење родитељ-
ског права његовог бившег супружника, у којој се наводи да бивша супруга 
крши право детета, да га злоставља и занемарује, па је предложио да се усво-
ји привремена мера забране контакта супруге са дететом до окончања по-
ступка лишења родитељског права. Поступајући суд је најпре заказао рочи-
ште по поднетој тужби за 07.04.2014.године, али је померио тај термин уна-
пред и рочиште заказао за 04.03.2014.године. У међувремену, решењем пред-
седника Основног суда одбијен је захтев подносиоца захтева за изузеће по-
ступајућег судије. Затим је пред Основним судом 04.03.2014.године одржано 
рочиште и донета одлука да се прибави мишљење центра за социјални рад, а 
након пријема тог мишљења 02.04.2014.године одржано је ново рочиште да-
на 06.05.2014.године. На овом рочишту предлагач се изјаснио да ће предло-
жити имена сведока, што је и учинио, а ново рочиште заказано за 
17.06.2014.године. На ово рочиште су приступили и тужилац и тужена, али је 
тужилац-овде предлагач напустио суђење наводећи да ће поднети нови зах-
тев за изузеће поступајућег судије. Нови захтев је поднео, исти је одбачен од 
стране поступајућег судије као недозвољен 19.06.2014.године, а рочиште је 
заказано за 30.09.2014.године, те је померено за 08.07.2014.године. 
 Поступајући судија у предмету Основног суда се изјаснио да се изме-
ђу предлагача и његове бивше супруге воде многобројни парнични, извршни 
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и кривични поступци у вези спорних питања након развода брака и да је про-
тив предлагача вођен извршни поступак јер није желео да добровољно врати 
дете и да га је скривао на разним местима због чега је двема правноснажним 
кривичним пресудама оптужен због кривичног дела одузимање малолетног 
лица.На основу тужбе Центра за социјални рад, предлагач је делимично ли-
шен родитељског права, а његово виђање са дететом се одвија у контролиса-
ним условима у просторијама Центра. Имајући у виду све околности случаја 
и посебно водећи рачуна о томе да ли је угрожен интерес детета, суд је по-
ступао у најразумније могућим роковима.  
 Виши суд је имао у виду да оцена разумног трајања судског поступка 
зависи од низа чинилаца, а пре свега од сложености чињеничних и правних 
питања у конкретном предмету, понашања подносиоца захтева за заштиту 
права на суђење у разумном року као странке у поступку, поступање судова 
који воде поступак, као и значаја права за подносиоца.  
 Оцењујући критеријуме сложености поступка, Виши суд је утврдио 
да се парнични поступак води по тужби предлагача за лишење родитељског 
права бившег супружника у односу за заједничко дете, те да је у том поступ-
ку потребно прибавити одговарајући извештај од установа специјализованих 
за посредовање у породичним односима као и саслушати одређен број сведо-
ка. Правилно је Виши суд закључио да се ради о нарочито осетљивом по-
ступку и да је потребно утврдити сложена чињенична питања ради примене 
правних норми, што указује на потребу да поступак мора да траје одређено 
време да би се сва питања правилно размотрила. Правилно је Виши суд за-
кључио да је предлагач као тужилац делимично одговоран за то што парнич-
ни поступак није још ефикасније текао у погледу извођења доказа. Наиме, од 
самог почетка предлагач је изражавао сумњу у рад поступајућег судије, па је 
подносио два захтева за изузеће, а рочиште заказано за 17.06.2014.године је 
морало бити одложено, иако су биле испуњене претпоставке за одржавање, 
јер је предлагач напустио суђење.  
 Оцењујући поступање првостепеног суда, Виши суд констатује да је 
основна дужност суда да обезбеди да се избегне непотребно одуговлачење и 
да се предузимају оне радње у поступку које имају за циљ да се поступак 
спроведе брзо и ефикасно. Правилно је Виши суд закључио да је првостепе-
ни суд редовно, у краћим временским интервалима, заказивао и одржавао ро-
чишта, те да је ради утврђивања чињеничног стања прибавио одговарајући 
извештај Центра за социјални рад и правилно оценио да у конкретном случа-
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ју нема значајних неажурности нити пропуста у раду суда, а који су доприне-
ли дужем трајању оспореног поступка.  
 Правилно је Виши суд оценио да је парнични суд у поступку у коме 
није било одуговлачења, до сада предузимао све мере у циљу расправљања 
основаности тужбеног захтева који се односи на то да се супружник предла-
гача лиши родитељског права у односу на заједничко дете, водећи при томе 
рачуна да заштити најбоље интересе детета, те да предлагачу није повређено 
право на суђење у разумном року зајемчено одредбом члана 32. став 1. Уста-
ва и правилно одлучио када је одбио захтев за заштиту права на суђење у ра-
зумном року сагласно одредбама члана 8а. до 8б. Закона о уређењу судова''.  
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 5/2014 од 
04.09.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђе-
ње у разумном року 19.03.2015. године) 
 
 

ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТА СПОРА КАО ЈЕДАН ОД КРИТЕРИЈУМА 
ЗА РАЗГРАНИЧЕЊЕ СТВАРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

 О захтеву за заштиту права на суђење у разумном року у поступ-
ку који није спор мале вредности, одлучује апелациони суд, као непо-
средно виши суд. 

Из образложења: 
 ''Виши суд се решењем огласио стварно ненадлежним за поступање у 
поступку који није спор мале вредности и одлучио да се предмет по правно-
снажности уступи Апелационом суду. Против решења вишег суда предлагач 
је изјавио жалбу.  
 Одлучујући о изјављеној жалби у смислу чланова 386, 401. и 402. За-
кона о парничном поступку („Службени гласник РС“ број 72/11 и 55/14), у 
вези члана 30. став 2. Закона о парничном поступку, Врховни касациони суд 
је нашао да жалба предлагача није основана.  
 Законом о уређењу судова („Службени гласник РС“ број 116/2008 и 
101/2013), чланом 8а став 1. прописано је да странка у судском поступку која 
сматра да јој је повређено правно на суђење у разумном року, може непо-
средно вишем суду поднети захтев за заштиту права на суђење у разумном 
року; ставом 2. прописано је да захтевом из става 1. овог члана може се тра-
жити и накнада за повреду права за суђење у разумном року, а чланом 8в 
истог закона прописано је, да на поступак за заштиту права на суђење у ра-
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зумном року и накнаде за повреду права на суђење у разумном року сходно 
се примењују одредбе закона којим се уређује ванпарнични поступак.  
 Појам непосредно вишег суда одређен је чланом 15. Закона о уређе-
њу судова, којим је у ставу 2. прописано да је апелациони суд непосредно ви-
ши суд за виши суд и основни суд, док је ставом 3. истог члана одређено да је 
виши суд непосредно виши за основни суд када је то одређено овим Законом, 
као и за питања унутрашњег уређења судова и примене Закона о судијама. 
Члан 23. став 2. тачка 3. истог Закона прописује да виши суд одлучује о жал-
бама на одлуке основних судова и то на решења у грађанскоправним споро-
вима, на пресуде основних судова у споровима мале вредности и у ванпар-
ничним поступцима, док је чланом 24. став 1. тачка 3. Закона прописано да 
апелациони суд одлучује о жалбама на пресуде основних судова у грађанско-
правним споровима, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд.  
 У конкретном случају, није реч о поступку у спору мале вредности 
из члана 468. Закона о парничном поступку, јер се тужбени захтев односи на 
потраживање у новцу које прелази динарску противвредност 3.000 евра по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења тужбе.  
 Имајући у виду цитиране законске одредбе и вредност предмета спо-
ра у овој правној ствари, непосредно виши суд који је надлежан да поступа 
по захтеву за суђење у разумном року је Апелациони суд , како то правилно 
закључује Виши суд''. 
  (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 16/2014 од 
10.09.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђе-
ње у разумном року 19.03.2015. године) 
 
 

ВРСТА ГРАЂАНСКО-СУДСКОГ ПОСТУПКА КАО ЈЕДАН ОД  
КРИТЕРИЈУМА ЗА РАЗГРАНИЧЕЊЕ СТВАРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

 Када се захтев за заштиту права на суђење у разумном року одно-
си на поступак пред извршним судом, за одлучивање о захтеву за зашти-
ту права на суђење у разумном року надлежан је виши суд, као непо-
средно виши суд у односу на основни суд у материји извршења. 

Из образложења: 
 ''Предлагач је, као извршни поверилац, Вишем суду дана 27.05.2014. 
године, поднела захтев за заштиту права на суђење у разумном року у извр-
шном поступку који се води пред Основним судом. 
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 Налазећи да није непосредно виши суд у односу на суд пред којим се 
води извршни поступак, Виши суд се побијаним решењем огласио апсолутно 
ненадлежним за поступање по захтеву за заштиту права на суђење у разум-
ном року у предмету Основног суда.  
 Одредбом члана 8а. Закона о уређењу судова („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 116/2008, 104/2009 ... 101/2011 и 101/2013), прописано 
је да странка у судском поступку која сматра да јој је повређено право на су-
ђење у разумном року, може непосредно вишем суду поднети захтев за за-
штиту права на суђење у разумном року. Захтевом из става 1. може се тражи-
ти и накнада за повреду права на суђење у разумном року. Ако се захтев од-
носи на поступак који је у току пред Привредним апелационим судом, Пре-
кршајним апелационим судом или Управним судом, о захтеву одлучује Вр-
ховни касациони суд. Против решења о захтеву за заштиту права на суђење у 
разумном року може се поднети жалба Врховном касационом суду у року од 
15 дана, у складу са одредбом члана 8б. став 3. овог закона. Одредбом члана 
8в. овог закона, прописано је да се на поступак за заштиту права на суђење у 
разумном року и накнаде за повреду права на суђење у разумном року сход-
но примењују одредбе закона којим се уређује ванпарнични поступак.  
 Чланом 15. став 2. овог закона (између осталог), прописано је да је 
апелациони суд непосредно виши суд за виши суд и основни суд, док је ста-
вом 3. истог члана одређено да је виши суд непосредно виши суд за основни 
суд када је то одређено овим законом, као и за питања унутрашњег уређења 
судова и примене Закона о судијама.  
 Одредбом члана 23. став 2. тачка 3. истог закона, прописано је да ви-
ши суд у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова и то 
на решења у грађанскоправним споровима, на пресуде у споровима мале 
вредности; у ванпарничним поступцима. 
 Како се захтев за заштиту права на суђење у разумном року односи 
на поступање суда у извршном поступку, то је по оцени Врховног касацио-
ног суда, сагласно наведеним законским одредбама, за одлучивање о захтеву 
за заштиту права на суђење у разумном року надлежан виши суд, као непо-
средно виши у односу на основни суд у овој материји, а на основу члана 15. 
став 3. Закона о уређењу судова. При том је надлежан да поступа по таквим 
захтевима само у предметима који нису правноснажно окончани''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 12/2014 од 
03.09.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђе-
ње у разумном року 19.03.2015. године) 
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ВРСТА СПОРА КАО ЈЕДАН ОД КРИТЕРИЈУМА  
ЗА РАЗГРАНИЧЕЊЕ СТВАРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

 Апелациони суд је стварно надлежан да, као непосредно виши 
суд, одлучи о жалбама на пресуде основних судова у радном спору. Са-
мим тим апелациони суд одлучује и о захтеву за заштиту права на суђе-
ње у разумном року у радном спору. 

Из образложења: 
 ''Одредбом члана 8а Закона о уређењу судова („Службени гласник 
РС“ 116/08, ... 101/13), прописано је да странка у судском поступку, која сма-
тра да јој је повређено право на суђење у разумном року, може непосредно 
вишем суду поднети захтев за заштиту права на суђење у разумном року. 
Чланом 15. став 2. овог Закона (између осталог), утврђено је да је апелациони 
суд непосредно виши суд за виши суд и основни суд, док је ставом 3. истог 
члана одређено да је виши суд непосредно виши суд за основни суд када је 
то одређено овим законом, као и за питања унутрашњег уређења судова и 
примене Закона о судијама. Применом члана 24. став 1. тачка 3. Закона о уре-
ђењу судова, апелациони суд одлучује о жалбама на пресуде основних судо-
ва у грађанскоправним споровима, ако за одлучивање о жалби није надлежан 
виши суд, а применом члана 23. став 2. тачка 3. Закона, виши суд одлучује о 
жалбама на одлуке основних судова и то на решења у грађанскоправним спо-
ровима, на пресуде основних судова у споровима мале вредности и у ванпар-
ничним поступцима. 
 Имајући у виду да је у овој правној ствари предлагач поднео захтев 
за заштиту права на суђење у разумном року у радном спору, а да је приме-
ном члана 24. став 1. тачка 3. Закона о уређењу судова, апелациони суд над-
лежан да одлучује о жалбама на пресуде основних судова у радном спору, то 
је у конкретном случају апелациони суд непосредно виши за основни суд, на 
основу члана 15. став 2. Закона о уређењу судова''. 
 (Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж р 1/2014 од 
26.06.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђе-
ње у разумном року 19.03.2015. године) 
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РЕГИСТАР* 

ПИТАЊА И ОДГОВОРА  
ИЗ КРИВИЧНЕ МАТЕРИЈЕ 

 

Б 
БИТНЕ ПОВРЕДЕ ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА - ПРЕКОРАЧЕЊЕ 

ОПТУЖБЕ– као ЖАЛБЕНИ ОСНОВ (члан 438. ЗКП) – 48. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда – 4.12.2013.и 15.4.2014.  године 
– страна 263. 
48.1. -  Измена чињеничног описа у односу на бланкетну норму - 

одговор утврђен на седници Кривичног одељења Врховног ка-
сационог суда - 4.12.2013.  године – страна 263. 

48.2. -  Прецизирање вредности ствари (одузете, оштећене и слич-
но), од стране суда, у пресуди - одговор утврђен на седници 
Кривичног одељења Врховног касационог суда - 15.4.2014.  го-
дине – страна 264. 

 
БРАНИЛАЦ (чл. 71. – 81. ЗКП) – 8. (1. – 10.)   

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013,  31.3.2014, 4.4.2014. 
и 14.11.2014.  године – страна 212. 
8.1. -  Овлашћени бранилац  - одговор утврђен је на седници Кривичног 

одељења Врховног касационог суда 14.11.2014. године – страна 212. 
8.2. -  Обавезна одбрана - одговор утврђен је на седници Кривичног оде-

љења Врховног касационог суда 2. и 4.12.2013. године – страна 212. 
8.3. -  Постављање браниоца по службеној дужности - одговор утвр-

ђен је на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
4.4.2014. године – страна 212. 

8.4. -  Постављање браниоца по службеној дужности - одговор 
утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касацио-
ног суда 4.4.2014. године – страна 213. 

                                                 
*  Регистар је урађен од стране - INTERMEXA, као издавача Билтена Врховног 

касационог суда и у функцији је олакшања приступа значајним питањима 
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8.5. -  Постављање браниоца по службеној дужности - одговор 
утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касационог 
суда 27.10.2014. године – страна 213. 

8.6. -  Изјава окривљеног да ће сам ангажовати браниоца - одго-
воа утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног каса-
ционог суда 27.10.2014. године – страна 214. 

8.7.  -  Обавезна одбрана у скраћеном поступку - одговор утврђен је 
на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
31.03.2014. године – страна 215. 

8.8.  -  Обезбеђивање права на одбрану окривљеног - одговор утвр-
ђен је на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
24.11.2014. године – страна 215. 

8.9.  -  Наканада трошкова за више бранилаца - одговор утврђен је 
на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
31.3.2014. године – страна 216. 

8.10.  -  Позивање окривљеног и браниоца у року од 24 часа - одго-
вор утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног каса-
ционог суда 2. и 4.12.2013. године – страна 216. 

 

В 
ВЕЋЕ ИЗ ЧЛАНА 21. СТАВ 4. ЗКП – 3. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 31.3.2014. и 27.10.2014.  годи-
не – страна 203. 

3.1. -   Укидање мере обавезног лечења алкохоличара – надлежност 
- одговор утврђен на седници Кривичног одељења Врховног каса-
ционог суда - 31.3.2014.  године – страна 203. 

3.2. -  Одлука за суђење у одсуству – надлежност за доношење одлу-
ке - одговор утврђен на седници Кривичног одељења Врховног 
касационог суда - 27.10.2014.  године – страна 196. 

 

ВЕШТАЧЕЊЕ – ДОКАЗНЕ РАДЊЕ (чл. 113. – 132. ЗКП) – 10. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013. и  31.3.2014.  годи-
не – страна 217. 
10.1. -  Вештачање -  одговор утврђен је на седници Кривичног одеље-

ња Врховног касационог суда 31.3.2014. године – страна 217. 
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10.2. -  Наредба за вештачење - одговор утврђен је на седници Кри-
вичног одељења Врховног касационог суда 2. и 4.12.2013. годи-
не – страна 217. 

 

Г 
ГЛАВНИ ПРЕТРЕС 

- ПРИПРЕМНО РОЧИШТЕ (чл. 344. – 361. ЗКП) – 28. (1. – 3.)  

-  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013. и  24.11.2014.  године – 
страна 245. 
28.1. -  Припремно рочиште - одговор утврђен је на седници Кривичног 

одељења Врховног касационог суда 2. и 4.12.2013. године – стра-
на 245. 

28.2. -  Проширивање оптужбе - одговор утврђен је на седници Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда 2. и 4.12.2013. године – 
страна 245. 

28.3. -  Апсолутна застарелост кривичног гоњења - одговор утврђен је 
на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
24.11.2014. године – страна 246. 

 
– ОДРЖАВАЊЕ - ИСКЉУЧЕЊЕ ЈАВНОСТИ (члан 363. ЗКП) – 29.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 15.4.2014.  године – страна 246. 

 

– ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРЕТРЕСА (чл. 377. – 384. ЗКП) – 30.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 15.4.2014.  године – страна 246. 

 
– СУЂЕЊЕ У ОДСУСТВУ (члан 381. ЗКП) – 31.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 4.4.2014.  године – страна 247. 

 

– ТОК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА (чл. 385. – 415. ЗКП) – 32. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног одеље-
ња Врховног касационог суда - 4.12.2013.  године – страна 247. 
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- ЧИТАЊЕ ЗАПИСНИКА О ИСКАЗИМА СВЕДОКА ИЛИ ВЕШТАКА НА 
ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ КОЈИ ПОЧИЊЕ ИЗНОВА (члан 388. ЗКП) – 33. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног одеље-
ња Врховног касационог суда - 14.11.2014.  године – страна 248. 

 
- ПОСТУПАЊЕ СА ПОЗВАНИМ ЛИЦИМА НА ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ 

(члан 390. ЗКП) – 34.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног одеље-
ња Врховног касационог суда - 24.11.2014.  године – страна 248. 

 
- ПРИЗНАЊЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА И ИЗВОЂЕЊЕ ДОКАЗА НА ГЛАВ-
НОМ ПРЕТРЕСУ (члан 394. ЗКП) – 35.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног одеље-
ња Врховног касационог суда - 4.12.2013.  године – страна 249. 

 
- ОДБИЈАЊЕ ДОКАЗНОГ ПРЕДЛОГА - ПРЕДЛАГАЊЕ ДОКАЗА НА 
ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ (члан 395. ЗКП) – 36.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног одеље-
ња Врховног касационог суда - 14.11.2014.  године – страна 249. 

 
- ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА, ВЕШТАКА И СТРУЧНОГ САВЕТНИКА 
на ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ (члан 402. ЗКП) – 37.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног одеље-
ња Врховног касационог суда - 15.4.2014.  године – страна 250. 

 
- УПОЗНАВАЊЕ СА САДРЖИНОМ ЗАПИСНИКА О ИСКАЗИМ - 
ГЛАВНИ ПРЕТРЕС (члан 406. ЗКП) – 38.  (1. – 5.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног одеље-
ња Врховног касационог суда – 14.12.2013, 31.3.2014, 4.4.2014, 15.5.2014 и 
24.11.2014.  године – страна 250. 
38.1. -  Неполагање заклетве сведока - одговор утврђен је на седници 

Кривичног одељења Врховног касационог суда 2. и 4.12.2013. годи-
не – страна 250. 

38.2. -  Саслушање саоптуженог према коме је поступак веч окончан 
- одговор утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног ка-
сационог суда 31.3.2014. године – страна 251. 
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38.3. -  Раздвајање поступака - одговор утврђен је на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда 4.4.2014. године – страна 251. 

38.4. -  Раздвајање поступака - одговор утврђен је на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда 13.5.2014. године – страна 252. 

38.5. - Упознавање са садржином записника о саслушању малолет-
ника - одговор утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 24.11.2014. године – страна 253. 

 

- ИЗМЕНА И ПРОШИРЕЊЕ ОПТУЖБЕ - ГЛАВНИ ПРЕТРЕС (члан 409. 
ЗКП) – 39.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног одеље-
ња Врховног касационог суда – 14.11.2014.  године – страна 253. 

 

ГРАНИЦЕ ИСПИТИВАЊА ПРЕСУДЕ (чл. 451. - 454. ЗКП) – 52.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 14.11.2014.  године – страна 266. 

 
 

Д 
ДОЗВОЉЕНОСТ ЖАЛБЕ ПРОТИВ ДРУГОСТЕПЕНЕ ПРЕСУДЕ - (члан 

463. ЗКП) – 57.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 14.11.2014.  године – страна 250. 

 

ДОКАЗНЕ РАДЊЕ  

- ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА (чл. 91. – 112. ЗКП) – 9.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 24.11.2014.  године – страна 217. 

 

- ВЕШТАЧЕЊЕ (чл. 113. – 132. ЗКП) – 10. (1. – 2.)   

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013. и  31.3.2014.  годи-
не – страна 217. 

10.1. -  Налаз и мишљење судског вештака (који је разрешен ду-
жности) дати пре разрешења - одговор утврђен је на седници 
Кривичног одељења Врховног касационог суда 31.3.2014. године 
– страна 217. 
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10.2. -  Претходни и нови ЗКП - Одређивање вештачења – овла-
шћења јавног тужиоца (између два главна претреса) - одго-
воа утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касаци-
оног суда 2. и 4.12.2013. године – страна 218. 

 

- СТРУЧНИ САВЕТНИК (чл. 125. – 126. ЗКП) – 11.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 14.11.2014.  године – страна 218. 

 

- ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМАЊЕ ПРЕДМЕТА (чл. 147. – 151. ЗКП) – 12.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 14.11.2014.  године – страна 218. 

 

- ПРЕТРЕСАЊЕ (чл. 152. – 160. ЗКП) – 13. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 4.4.2014. и  27.10.2014.  годи-
не – страна 219. 

13.1. -  Претрес уређаја за аутоматску обраду података - одговор 
утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касационог 
суда 4.4.2014. године – страна 219. 

13.2. -  Претрес уређаја за аутоматску обраду података - одговор 
утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касационог 
суда 27.10.2014. године – страна 219. 

 

- ПОСЕБНЕ ДОКАЗНЕ РАДЊЕ (чл. 161. – 187. ЗКП) – 14. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 4.4.2014. и  13.05.2014.  годи-
не – страна 220. 
14.1. -  Постојање наредбе tужиоца - одговор утврђен је на седници 

Кривичног одељења Врховног касационог суда 13.5.2014. годи-
не – страна 220. 

14.2. -  Телефонске комуникације и базне станице - одговор утврђен 
је на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
4.4.2014. године – страна 221. 
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ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНА (чл. 242. – 249. ЗКП) – 17.  (1. – 5.) 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 4.4.2014, 27.10.2014,  
14.11.2014. и  24.11.2014.  године – страна 230. 
17.1. -  Обавештавање лица коме је покушана достава - одговор 

утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касационог 
суда 4.4.2014. године – страна 230. 

17.2. -  Достава члану породичног домаћинства - одговор утврђен је 
на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
14.11.2014. године – страна 231. 

17.3. -  Достава адвокатској канцеларији - одговор утврђен је на 
седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
24.11.2014. године – страна 231. 

17.4. -  Достављање пресуде преко огласне табле - одговор утврђен 
је на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
14.11.2014. године – страна 232. 

17.5. -  Достављање пресуде преко огласне табле - одговор утврђен 
је на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
27.10.2014. године – страна 232. 

 

 

Ж 
 

ЖАЛБА  
 

- ПОУКА ОШТЕЋЕНОМ О ПРАВУ НА ЖАЛБУ (члан 433. ЗКП) – 46.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 4.4.2014.  године – страна 262. 

 

- ОДРИЦАЊЕ ОД ПРАВА НА ЖАЛБУ (члан 434. ЗКП) – 47. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда – 22.9.2014. и 14.11.2014.  годи-
не – страна 262. 
47.1. -  Достављање писменог отправка пресуде - одговор утврђен је 

на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
22.9.2014. године – страна 262. 
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47.2. -  Достављање писменог отправка пресуде - одговор утврђен је 
на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
14.11.2014. године – страна 263. 

 

ЖАЛБА ПРОТИВ ДРУГОСТЕПЕНЕ ПРЕСУДЕ - ДОЗВОЉЕНОСТ (члан 
463. ЗКП) – 57.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 14.11.2014.  године – страна 270. 

 

ЖАЛБЕНИ ОСНОВИ 
 

БИТНЕ ПОВРЕДЕ ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА - ПРЕКОРА-
ЧЕЊЕ ОПТУЖБЕ (члан 438. ЗКП) – 48. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда – 4.12.2013.и 15.4.2014.  године 
– страна 263. 

48.1. -  Измена чињеничног описа кривичног дела (у односу на 
бланкетну норму) у диспозитиву пресуде и - прекорачење 
оптужбе - одговор утврђен је на седници Кривичног одељења 
Врховног касационог суда 2. и 4.12.2013. године – страна 263. 

48.2. -  Прецизирање вредности ствари у пресуди (иако је то про-
пуштено од стране тужиоца) и - прекорачење оптужбе - од-
говор утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног ка-
сационог суда 15.4.2014. године – страна 264. 

 

ПОВРЕДА КРИВИЧНОГ ЗАКОНА (члан 439. ЗКП) – 49.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 15.4.2014.  године – страна 264. 

 

ПОГРЕШНО И НЕПОТПУНО УТВРЂЕНО ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ 
(члан 440. ЗКП) – 50.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 14.11.2014.  године – страна 264. 
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З 
 

ЗАДРЖАВАЊЕ ОСУМЊИЧЕНОГ (члан 294. ЗКП) - ПРЕДИСТРАЖНИ ПО-
СТУПАК – 24.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 4.4.2014.  године – страна 242. 

 

ЗАСТАРЕЛОСТ ИЗВРШЕЊА МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ (чл. 106. и 107. КЗ) – 77.   

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 16.4.2014.  године – страна 281. 

 

ЗАСТАРЕЛОСТ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА (члан 103. КЗ) - КОД ПРОДУЖЕ-
НОГ КРИВИЧНОГ ДЕЛА – 75.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 15.4.2014.  године – страна 280. 

 

ЗЛОУПОТРЕБА СЛУЖБЕНОГ ПОЛОЖАЈА (члан 359. КЗ)  – 88.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 31.3.2014.  године – страна 288. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

- ЗАКОН О МАЛОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА И КРИ-
ВИЧНОПРАВНОЈ ЗАШТИТИ МАЛОЛЕТНИКА (члан 150. Зако-
на) – 89.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 4.4.2014.  године – страна 289. 

 

- ЗАКОН О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ 
ДЕЛА (члан 38. став 4. Закона) – 90.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 15.4.2014.  године – страна 289. 

 

- ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

- ОДЛАГАЊЕ ИЗВРШЕЊА КАЗНЕ (члан 61. став 1. ЗИКС) – 91. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама 
Кривичног одељења Врховног касационог суда – 4.12.2013 и 
14.11.2014.  године – страна 290. 
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91.1. -  Могућност поновног подношења молбе за одла-
гање извршења - одговор утврђен је на седници 
Кривичног одељења Врховног касационог суда 
14.11.2014. године – страна 290. 

91.2. -  Могућност поновног позивања на разлоге из 
члана 48. ЗИКС - одговор утврђен је на седници 
Кривичног одељења Врховног касационог суда 2. и 
4.12.2013. године – страна 291. 

 

- НАДЛЕЖНОСТ (Одељење за извршење кривичних санкција 
Основног суда – за поступање у предметима Привредног суда) – 
разлика између извршења новчане казне и упућивања на издржа-
вање казне затвора – 92.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кри-
вичног одељења Врховног касационог суда – 15.4.2014.  годи-
не – страна 291. 

 

- ЗАМЕНА КАЗНЕ ЗАТВОРА ЗА «КУЋНИ ЗАТВОР» – 93.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кри-
вичног одељења Врховног касационог суда – 17.11.2014.  годи-
не – страна 292. 

 

- ЗАКОН О УРЕЂЕЊУ СУДОВА – 94. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 20.10.2014.  године – страна 293. 

94.1. -  Надлежност за одлучивање по пресуди основног суда – и 
прописана казна за кривично дело по важећем КЗ - одговор 
утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касацио-
ног суда 20.10.2014. године – страна 293. 

94.2. -  Надлежност за одлучивање о жалбама на решење „КВ“ ве-
ћа - одговор утврђен је на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда 20.10.2014. године – страна 294. 

 

- ЗАКОН О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИ-
ЛАШТАВА – 95. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда – 31.3.2014. и 24.11.2014.  годи-
не – страна 294. 
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95.1. -  Надлежност за одлучивање о трошковима по пресуди 
основног суда – и прописана казна за кривично дело по 
важећем КЗ - одговор утврђен је на седници Кривичног оде-
љења Врховног касационог суда 31.3.2014. године – страна 
294. 

95.2. -  Одредба члана 13. прелазних и завршних одредби Закона 
о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштав 
(„Сл. гласник РС“, бр.101/2013) - одговор утврђен је на 
седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
24.11.2014. године – страна 295. 

 
 

И 
 

ИЗМЕНА И ПРОШИРЕЊЕ ОПТУЖБЕ - ГЛАВНИ ПРЕТРЕС (члан 409. ЗКП) – 39.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 14.11.2014.  године – страна 253. 

 
ИЗОСТАНАК ОБРАЗЛОЖЕЊА ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ПРЕСУДЕ (члан 429. ЗКП) – 44. (1. – 4.) 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда – 22.9.2014. и 24.11.2014.  годи-
не – страна 258. 
44.1. -  Пресуда заснована на признању - одговор утврђен је на сед-

ници Кривичног одељења Врховног касационог суда 22.9.2014. 
године – страна 258. 

44.2. -  Одлука о изрицању мере безбедности - одговор утврђен је на 
седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
22.9.2014. године – страна 259. 

44.3. -  Укидање пресуде због изостанка образложења - одговор 
утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касационог 
суда 24.11.2014. године – страна 259. 

44.4. -  Одлука о трошковима поступка - одговор утврђен је на сед-
ници Кривичног одељења Врховног касационог суда 24.11.2014. 
године – страна 260. 
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ИЗУЗЕЋЕ (чл. 37. – 42. ЗКП) – 6. (1. – 6.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013,  31.3.2014, 4.4.2014. 
и 14.11.2014.  године – страна 206. 
6.1.  – Формирање већа – пре и после почетка примене новог ЗКП  

– одговор утврђен на седници Кривичног одељења Врховног ка-
сационог суда - 4.12.2013.  године – страна 206. 

6.2.  – Одлучивање о продужењу притвора – и изузеће од поступања у 
другом степену  – одговор утврђен на седници Кривичног одељења 
Врховног касационог суда - 31.3.2014.  године – страна 207. 

6.3.  –  Одлучивање о оптужби и по приговору на оптужницу – и из-
узеће од одлучивања у другом степену – одговор утврђен на 
седници Кривичног одељења Врховног касационог суда - 
31.3.2014.  године – страна 207. 

6.4.  – Условни отпуст - одлучивање о пуштању – и изузеће раније 
поступајућег судије у предмету – одговор утврђен на седници 
Кривичног одељења Врховног касационог суда - 4.4.2014.  године 
– страна 208. 

6.5.  – Претходне радње предузете од стране истражног судије, од-
носно судије за претходни поступак – и изузеће судије – одго-
вор утврђен на седници Кривичног одељења Врховног касационог 
суда - 4.4.2014.  године – страна 208. 

6.6. – Поступање истражног судије у истрази (у периоду пре ступа-
ња на снагу новог ЗКП) – као разлог за изузеће од суђења у 
првом степену (после ступања на снагу новог ЗКП) – одговор 
утврђен на седници Кривичног одељења Врховног касационог су-
да - 4.4.2014.  године – страна 209. 

 

ИСКЉУЧЕЊЕ ЈАВНОСТИ – ГЛАВНИ ПРЕТРЕС (члан 363. ЗКП) – 29.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 15.4.2014.  године – страна 246. 

 

ИСПИТИВАЊЕ ОПТУЖНИЦЕ - ОПТУЖЕЊЕ (члан 337. ЗКП) – 27. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013. и  4.4.2014.  године 
– страна 244. 

27.1. -  Прво формално испитивање оптужнице – и обавеза 
сачињава записника - одговор утврђен је на седници Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда 2. и 4.12.2013. године – 
страна 244. 
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27.2. -  Даље поступање суда са измењеном оптужницом (ко-
ја је враћена тужиоцу да исправи недостатке) - одговор 
утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касационог 
суда 4.4.2014. године – страна 244. 

 

ИСПИТИВАЊЕ ОПТУЖНОГ АКТА - СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК - (члан 501. 
ЗКП) – 61. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 15.4.2014.  године – страна 270. 

 

ИСПИТИВАЊЕ ПРЕСУДЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ – 54. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 16.4.2014.  године – страна 267. 

 

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА - ДОКАЗНЕ РАДЊЕ (чл. 91. – 112. ЗКП) – 9. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 24.11.2014.  године – страна 217. 

 

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА, ВЕШТАКА И СТРУЧНОГ САВЕТНИКА НА 
ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ (члан 402. ЗКП) – 37.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 15.4.2014.  године – страна 250. 

 

ИСПРАВЉАЊЕ ГРЕШАКА У ПРЕСУДИ (члан 431. ЗКП) – 45.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 14.11.2014.  године – страна 261. 

 

ИСТРАГА (чл. 295. – 330. ЗКП) – 25. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013. и  24.11.2014.  годи-
не – страна 243. 
25.1. -  Започињање истраге - одговор утврђен је на седници Кривич-

ног одељења Врховног касационог суда 2. и 4.12.2013. године – 
страна 243. 

25.2. -  Прекид истраге - одговор утврђен је на седници Кривичног оде-
љења Врховног касационог суда 24.11.2014. године – страна 243. 
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Ј 
 
ЈЕЗИК И ПИСМО У ПОСТУПКУ – 2.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 31.3.2014.  године – страна 202. 

 

 

К 
 

КАЗНА "КУЋНОГ ЗАТВОРА" (члан 45. став 5. КЗ) – 70.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 14.11.2014.  године – страна 278. 

 

КОРИШЋЕЊЕ ИСКАЗА СВЕДОКА ПРЕД РАДНИЦИМА ПОЛИЦИЈЕ - 
СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК – 60.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 14.11.2014.  године – страна 270. 

 

КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ - ОДБАЦИВАЊЕ - ПРЕДИСТРАЖНИ ПОСТУПАК – 21.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 31.3.2014.  године – страна 241. 

 

КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ - ОДЛАГАЊЕ - ПРЕДИСТРАЖНИ ПОСТУПАК – 20. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013.  године – страна 240. 

 

 

М 
 

МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ОДУЗИМАЊЕ ПРЕДМЕТА (члан 87. КЗ) – 74.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 24.11.2014.  године – страна 280. 
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МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСУСТВА ОКРИВЉЕНОГ И ЗА НЕСМЕТА-
НО ВОЂЕЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА (чл. 188. – 223. ЗКП) – 15. (1. – 5.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 4.4.2014, 16.4.2014 . и  
14.11.2014.  године – страна 221. 
15.1. -  Овлашћења судије за предходни поступак - одговор утврђен 

је на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
4.4.2014. године – страна 221. 

15.2. -  Обавезно саслушање осумљиченог -  одговор утврђен је на 
седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
14.11.2014. године – страна 222. 

15.3. -  Мера забране напуштања стана -  одговор утврђен је на сед-
ници Кривичног одељења Врховног касационог суда 16.4.2014. 
године – страна 222. 

15.4. -  Одлучивање о јемству - одговор утврђен је на седници Кри-
вичног одељења Врховног касационог суда 14.11.2014. године – 
страна 222. 

15.5. -  Решење о враћању положеног јемства - одговор утврђен је 
на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
14.11.2014. године – страна 223. 

 
МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ – ПРЕНОШЕЊЕ (чл. 32. – 33. ЗКП) – 4. (1. – 3.) 

– ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - ПРЕНОШЕЊЕ МЕСНЕ НАДЛЕЖНО-
СТИ – 4.  – одговори утврђени на седницама Кривичног одељења Вр-
ховног касационог суда - 20.10.2014,  31.3.2014. и 24.11.2014.  године – 
страна 204. 
4.1. –  Надлежност за одлучивање о преношењу надлежности основ-

них судова са територије истог вишег суда – одговор утврђен 
на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда - 
20.10.2014. године – страна 204. 

4.2. -  Предлог за делегацију месне надлежности од стране окри-
вљеног - поступање суда – одговор утврђен на седници Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 31.3.2014.  године – 
страна 205. 

4.3. - Одлучивање о ненадлежности (на основу одредби члана 34. 
ЗКП) – овлашћења већа из члана 21. став 4. ЗКП  – одговор 
утврђен на седници Кривичног одељења Врховног касационог су-
да - 24.11.2014.  године – страна 205. 
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Н 
 

НАВОЂЕЊЕ НА ОВЕРАВАЊЕ НЕИСТИНИТОГ САДРЖАЈА (члан 358. 
КЗ) – 87.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 15.4.2014.  године – страна 288. 

 

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ (члан 194. КЗ) – 79.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 15.4.2014.  године – страна 282. 

 

NE BIS IN IDEM - ЗАКОНИК О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ (члан 4. ЗКП) – 1.  
- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 4.4.2014. године – страна 202. 

 

НЕДАВАЊЕ ИЗДРЖАВАЊА (члан 195. КЗ) – 80.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 4.12.2013.  године – страна 283. 

 

НЕДОЗВОЉЕН ПРЕЛАЗ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ И КРИЈУМЧАРЕЊЕ ЉУ-
ДИ (члан 350. КЗ) – 86. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 4.12.2013.  године – страна 287. 

 
НЕОВЛАШЋЕНА ПРОИЗВОДЊА, ДРЖАЊЕ, НОШЕЊЕ И ПРОМЕТ 
ОРУЖЈА И ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА (члан 348. КЗ) – 85.  (1. – 2.) 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 15.4.2014.  године – страна 286. 

85.1. – Ватрено оружје у превозном средству – држање или ношење 
оружја – одговор утврђен на седници Кривичног одељења Вр-
ховног касационог суда - 15.4.2014. године – страна 286. 

85.2. – Ношење неисправног ватреног оружја  – одговор утврђен на 
седници Кривичног одељења Врховног касационог суда - 
15.4.2014.  године – страна 287. 
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НЕОВЛАШЋЕНА ПРОИЗВОДЊА И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ОПОЈНИХ 
ДРОГА (члан 246. став 1. КЗ) – 83. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 14.11.2014.  године – страна 285. 

 
 

О 
 

ОБАВЕШТЕЊА ОД ГРАЂАНА - ПРЕДИСТРАЖНИ ПОСТУПАК (члан 288. 
ЗКП) – 23. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 4.4.2014.  године – страна 242. 

 

ОВЛАШЋЕЊА ПОЛИЦИЈЕ - ПРЕДИСТРАЖНИ ПОСТУПАК (члан 286. 
ЗКП) – 22. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013.  године – страна 241. 

 

ОДБАЦИВАЊЕ КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ - ПРЕДИСТРАЖНИ ПОСТУПАК 
(члан 284. ЗКП) – 21.   

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 31.3.2014.  године – страна 241. 

 
ОДБАЦИВАЊЕ ПРИВАТНЕ ТУЖБЕ - СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК - (члан 

502. ЗКП) – 62.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 27.10.2014.  године – страна 271. 

 
ОДБИЈАЈУЋА ПРЕСУДА (члан 422. ЗКП) – 42. (1. – 3.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда – 20.10.2014. и 14.11.2014.  го-
дине – страна 255. 
42.1. -  Апсолутна застарелост - одговор утврђен је на седници Кри-

вичног одељења Врховног касационог суда 20.10.2014. године – 
страна 255. 
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42.2. -  Прекршајни и кривични поступак - одговор утврђен је на 
седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
14.11.2014. године – страна 255. 

42.3. -  Одлучивање о обустави кривичног поступка - одговор утвр-
ђен је на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
14.11.2014. године – страна 256. 

 

ОДБИЈАЊЕ ДОКАЗНОГ ПРЕДЛОГА - ПРЕДЛАГАЊЕ ДОКАЗА НА ГЛАВ-
НОМ ПРЕТРЕСУ (члан 395. ЗКП) – 36.   

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 14.11.2014.  године – страна 249. 

 

ОДГОВОР НА ЖАЛБУ (члан 444. ЗКП) – 51.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 4.4.2014.  године – страна 265. 

 

ОДЛАГАЊЕ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА - ПРЕДИСТРАЖНИ ПОСТУПАК 
(члан 283. ЗКП) – 20.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013.  године – страна 240. 

 
ОДНОС ПРЕСУДЕ И ОПТУЖБЕ (члан 420. ЗКП) – 41.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 14.11.2014.  године – страна 254. 

 
ОДРИЦАЊЕ ОД ПРАВА НА ЖАЛБУ (члан 434. ЗКП) – 47. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда – 22.9.2014. и 14.11.2014.  годи-
не – страна 262. 

47.1. -  Могућност одрицања од права на жалбу – и достављање - 
одговор утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног 
касационог суда 22.9.2014. године – страна 262. 

47.2. -  Могућност одрицања од права на жалбу – и пресуда са или 
без образложења - одговор утврђен је на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда 14.11.2014. године – стра-
на 263. 
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ОДУЗИМАЊЕ МАЛОЛЕТНОГ ЛИЦА (члан 191. КЗ) – 78.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 24.11.2014.  године – страна 282. 

 
ОПТУЖЕЊЕ - ИСПИТИВАЊЕ ОПТУЖНИЦЕ (члан 337. ЗКП) – 27. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013. и  4.4.2014.  године 
– страна 244. 

27.1. -  Прво формално испитивање оптужнице – и обавеза сачињавања 
записника - одговор утврђен је на седници Кривичног одељења Вр-
ховног касационог суда 2. и 4.12.2013. године – страна 244. 

27.2. -  Даље поступање суда са измењеном оптужницом (која је 
враћена тужиоцу да исправи недостатке) - одговор утврђен 
је на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
4.4.2014. године – страна 244. 

 
ОСУЂУЈУЋА ПРЕСУДА (члан 424. ЗКП) – 43. (1. – 4.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда – 4.12.2013, 20.10.2014, 
27.10.2014. и 14.11.2014.  године – страна 256. 
43.1. -  Алтернативно одређење казне - одговор утврђен је на седни-

ци Кривичног одељења Врховног касационог суда 2. и 
4.12.2013. године – страна 256. 

43.2. -  Алтернативне радње изврђења кривичног дела - одговор 
утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касацио-
ног суда 20.10.2014. године – страна 257. 

43.3. -  Одређивање трајања рока мере безбедности - одговор утвр-
ђен је на седници Кривичног одељења Врховног касационог су-
да 27.10.2014. године – страна 257. 

43.4. -  Примена електронског надзора - одговор утврђен је на сед-
ници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
14.11.2014. године – страна 258. 

 

ОЦЕНА НАДЛЕЖНОСТИ  (члан 34. ЗКП) – 5. 
- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 20.10.2014. године – страна 206. 
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ОШТЕЋЕНИ И ОШТЕЋЕНИ КАО ТУЖИЛАЦ (чл. 50. – 67. ЗКП) – 7. (1. – 5.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ -  одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013,  31.3.2014, 4.4.2014. 
и 14.11.2014.  године – страна 209. 

7.1. и 7.2. – Својство оштећеног као овлашћеног тужиоца - стицање 
и задржавање својства након ступања на снагу новог ЗКП – 
одговори утврђени на седницама Кривичног одељења Врховног 
касационог суда - 4.12.2013. и 15.4.2014. године – страна 209. 

7.3. –  Правно лице као оштећени – и заступање пред судом у кри-
вичном поступку од стране пуномоћника који није из реда 
адвоката – одговор утврђен на седници Кривичног одељења 
Врховног касационог суда - 31.3.2014. године – страна 210. 

7.4. –  Супсидијарни захтев за спровођење истраге – као приговор 
у смислу одредаба члана 51. новог ЗКП  – одговор утврђен на 
седници Кривичног одељења Врховног касационог суда - 
31.3.2014. године – страна 211. 

7.5. – Приватна противтужба – могућност подношења по старом 
и новом ЗКП – одговор утврђен на седници Кривичног одеље-
ња Врховног касационог суда - 14.11.2014. године – страна 211. 

 
 

П 
 

ПОВРЕДА КРИВИЧНОГ ЗАКОНА – КАО ЖАЛБЕНИ ОСНОВ (члан 439. 
ЗКП) – 49. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 15.4.2014.  године – страна 210. 

 

ПОГРЕШНО И НЕПОТПУНО УТВРЂЕНО ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ – као 
ЖАЛБЕНИ ОСНОВ (члан 440. ЗКП) – 50.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 14.11.2014.  године – страна 264 

 

ПОЛИЦИЈА - ОВЛАШЋЕЊА - ПРЕДИСТРАЖНИ ПОСТУПАК (члан 286. 
ЗКП) – 22. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013.  године – страна 241 
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ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА - (чл. 470. – 481. ЗКП) – 58. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 14.11.2014.  године – страна 269 

 

ПОСЕБНЕ ДОКАЗНЕ РАДЊЕ (чл. 161. – 187. ЗКП) – 14. (1. – 2.) 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 4.4.2014. и  13.05.2014.  годи-
не – страна 220 

14.1. -  Неопходност постојања наредбе тужиоца о отварању ис-
траге – за доношење одлуке судије за претходни поступак 
(о одобрење предузимања посебних доказних радњи) - од-
говор утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног ка-
сационог суда 13.5.2014. године – страна 220 

14.2. -  Прибављање података о о телефонским комуникацијама и 
коришћење базних станица – овлашћења тужиоца - одго-
вор утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног каса-
ционог суда 4.4.2014. године – страна 221 

 

ПОСТУПАК ЗА ЗАКОНСКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ (чл. 569. – 572. ЗКП) – 68. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 15.4.2014.  године – страна 277 

 

ПОСТУПАЊЕ СА ПОЗВАНИМ ЛИЦИМА на ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ (члан 
390. ЗКП) – 34.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 24.11.2014.  године – страна 248 

 

ПОСТУПЦИ ЗА ИЗРИЦАЊЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ - ОБАВЕЗНО ПСИ-
ХИЈАТРИЈСКО ЛЕЧЕЊЕ - (чл. 522. – 532. ЗКП) – 64. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда – 14.11.2014. и 24.11.2014 годи-
не – страна 272 
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64.1. –  Овлашћење оштећеног - као тужиоца и приватног тужиоца - 
за подношење предлога за изрицање мере безбедности оба-
везног психијатријског лечења – одговор утврђен на седници 
Кривичног одељења Врховног касационог суда - 14.11.2014. го-
дине – страна 272 

64.2. – Изрицање мере безбедности уз казну – одговор утврђен на 
седници Кривичног одељења Врховног касационог суда - 
24.11.2014.  године – страна 272 

ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ОСУЂЕНОГ - ПОСТУПАК ЗА 
ПУШТАЊЕ НА УСЛОВНИ ОТПУСТ - (чл. 563. – 568. ЗКП) – 67. (1. – 3.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда – 4.4.2014. и 14.11.2014. године 
– страна 275 

67.1. – Одлучивање о условном отпусту – Вредност самоиниција-
тивног признања окривљеног и његовог кајања - процена 
суда – одговор утврђен на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда - 14.11.2014. године – страна 275 

67.2. – Одлучивање о условном отпусту – Окончање процеса ресо-
цијализације  - утврђивање или извештај установе у којој 
издржава казну (о постигнутим резултатима и процена о 
сналажењу осуђеног у постпеналним условима) – одговор 
утврђен на седници Кривичног одељења Врховног касационог 
суда - 14.11.2014.  године – страна 276 

67.3. – Одлучивање о условном отпусту – Присуство представника 
завода (у коме осуђени издржава казну затвора) – обавеза 
или могућност - одговор утврђен на седници Кривичног одеље-
ња Врховног касационог суда - 4.4.2014.  године – страна 276 

 

ПОСТУПЦИ ЗА ПРЕИНАЧЕЊЕ ПРАВНОСНАЖНЕ ПРЕСУДЕ - ПОСТУПАК 
ЗА ОПОЗИВАЊЕ УСЛОВНЕ ОСУДЕ - (чл. 545. – 551. ЗКП) – 65. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда – 4.4.2014. и 15.4.2014. године – 
страна 273 

65.1. –  Надлежност за одлучивање о опзиву – одговор утврђен на 
седници Кривичног одељења Врховног касационог суда - 
4.4.2014. године – страна 273 
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65.2. – Одређивање судије – одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 15.4.2014.  године – стра-
на 274 

 

ПОСТУПЦИ ЗА ПРЕИНАЧЕЊЕ ПРАВНОСНАЖНЕ ПРЕСУДЕ - ПОСТУПЦИ 
ЗА ПРЕИНАЧЕЊЕ ОДЛУКЕ О КАЗНИ - (чл. 552. – 561. ЗКП) – 66. (1. – 3.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда – 31.3.2014. и 24.11.2014. годи-
не – страна 273 

66.1. –  Правоснажност пресуде, којом је извршено спајање казни, али 
у којој нису примењене одредбе о амнестији – отклањање по-
вреда закона – одговор утврђен на седници Кривичног одељења 
Врховног касационог суда - 31.3.2014. године – страна 273 

66.2. – Изрицање јединствене казне – провера испуњење услова 
(осуда за  које се тражи спајање) за примену Закона о амне-
стији -  одговор утврђен на седници Кривичног одељења Врхов-
ног касационог суда - 24.11.2014.  године – страна 274 

65.3. – Спајање казни - затвора у „класичној затворској установи“ и 
тзв. „кућног затвора“– дозвољеност и начин ивршења једин-
ствене казне – одговор утврђен на седници Кривичног одељења 
Врховног касационог суда - 24.11.2014.  године – страна 274 

 
ПОУКА ОШТЕЋЕНОМ О ПРАВУ НА ЖАЛБУ (члан 433. ЗКП) – 46.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 27.10.2014.  године – страна 262 

 

ПРАВНОСНАЖНОСТ И ИЗВРШНОСТ ПРЕСУДЕ (чл. 275. – 278. ЗКП) – 19. 
(1. – 3.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013, 4.4.2014. и  
14.11.2014.  године – страна 239 
19.1. -  Поступак против више окривљених - одговор утврђен је на 

седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 2. и 
4.12.2013. године – страна 239 

19.2. -  Сумња о дозвољености извршења судске одлуке - одговор 
утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касацио-
ног суда 4.4.2014. године – страна 239 
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19.3. -  Сумња о дозвољености извршења судске одлуке - одговор 
утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касацио-
ног суда 14.11.2014. године – страна 240 

 

ПРЕДИСТРАЖНИ ПОСТУПАК  
 

- ОДЛАГАЊЕ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА (члан 283. ЗКП) – 20.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013.  године – страна 240 

 

- ОДБАЦИВАЊЕ КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ (члан 284. ЗКП) – 21.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 31.3.2014.  године – страна 241 

 

- ОВЛАШЋЕЊА ПОЛИЦИЈЕ (члан 286. ЗКП) – 22.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013.  године – страна 241 

 

- ОБАВЕШТЕЊА ОД ГРАЂАНА (члан 288. ЗКП) – 23. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 4.4.2014.  године – страна 242 

 

- ЗАДРЖАВАЊЕ ОСУМЊИЧЕНОГ (члан 294. ЗКП) – 24. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 4.4.2014.  године – страна 242 

 

ПРЕИНАЧЕЊЕ НА ГОРЕ - Забрана преиначења на штету оптуженог  (члан 
453. ЗКП) – 53. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 16.4.2014.  године – страна 266 

 

ПРЕИНАЧЕЊЕ ПРЕСУДЕ – 55. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 4.12.2013.  године – страна 267 
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ПРЕКИД ЗАСТАРЕЛОСТИ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА (члан 104. став 3. КЗ – 76.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 24.11.2014.  године – страна 281 

 

ПРЕНОШЕЊЕ МЕСНЕ НАДЛЕЖНОСТИ (чл. 32. – 33. ЗКП) – 4. (1. – 9.)   

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 20.10.2014,  31.3.2014. и 
24.11.2014.  године – страна 204 

4.1. -  Надлежност за одлучивање о преношењу надлежности основ-
них судова са територије истог вишег суда – одговор утврђен 
на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда - 
20.10.2014. године – страна 204 

4.2. -  Предлог за делегацију месне надлежности од стране окри-
вљеног - поступање суда – одговор утврђен на седници Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 31.3.2014.  године – 
страна 205 

4.3. -  Одлучивање о ненадлежности (на основу одредби члана 34. 
ЗКП) – овлашћења већа из члана 21. став 4. ЗКП  – одговор 
утврђен на седници Кривичног одељења Врховног касационог су-
да - 24.11.2014.  године – страна 205 

ПРЕСУДА (чл. 418. – 431. ЗКП)  
 

- ЧИЊЕНИЧНИ ОСНОВ - ПРЕСУДА (члан 419. ЗКП) – 40. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 27.10.2014.  године – страна 253 

40.1. -  Осуђујућа прсуда према једном окривљеном заснована на 
признању саокривљеног - могућност - одговор утврђен је на 
седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
27.10.2014. године – страна 253 

40.2. -  Пресуда искључиво заснована на признању - могућност - од-
говор утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног каса-
ционог суда 27.10.2014. године – страна 254 

 
- ОДНОС ПРЕСУДЕ И ОПТУЖБЕ (члан 420. ЗКП) – 41.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 14.11.2014.  године – страна 254 
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- ОДБИЈАЈУЋА ПРЕСУДА (члан 422. ЗКП) – 42. (1. – 3.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда – 20.10.2014. и 14.11.2014.  го-
дине – страна 255 

42.1. -   Апсолутна застарелост  - одговор утврђен је на седници Кри-
вичног одељења Врховног касационог суда 20.10.2014. године 
– страна 255 

42.2. -   Обустава прекршајног поступка и поступање суда који во-
ди кривични поступак - одговор утврђен је на седници Кри-
вичног одељења Врховног касационог суда 14.11.2014. године 
– страна 255 

42.3. -   Надлежност за одлучивање о обустави поступка - одговор 
утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касацио-
ног суда 14.11.2014. године – страна 256 

- ОСУЂУЈУЋА ПРЕСУДА (члан 424. ЗКП) – 43. (1. – 4.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда – 4.12.2013, 20.10.2014, 
27.10.2014. и 14.11.2014.  године – страна 256 

43.1. -   Алтернативно одређење казне - одговор утврђен је на седни-
ци Кривичног одељења Врховног касационог суда 2. и 
4.12.2013. године – страна 256 

43.2. -   Алтернативне радње извршења кривичног дела - одговор 
утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касацио-
ног суда 20.10.2014. године – страна 257 

43.3. -   Одређивање мере безбедности - одговор утврђен је на седни-
ци Кривичног одељења Врховног касационог суда 27.10.2014. 
године – страна 257 

43.4. -   Примена електронског надзора - одговор утврђен је на сед-
ници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
14.11.2014. године – страна 258 

 
- ИЗОСТАНАК ОБРАЗЛОЖЕЊА ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ОБРАЗЛОЖЕ-
ЊЕ ПРЕСУДЕ (члан 429. ЗКП) – 44. (1. – 4.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда – 22.9.2014. и 24.11.2014.  годи-
не – страна 259 
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44.1. -   Пресуда заснована на признању - одговор утврђен је на сед-
ници Кривичног одељења Врховног касационог суда 22.9.2014. 
године – страна 258 

44.2. -   Одлука о изрицању мере безбедности - одговор утврђен је 
на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
22.9.2014. године – страна 259 

44.3. -  Укидање пресуде због изостанка образложења - одговор 
утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касацио-
ног суда 24.11.2014. године – страна 259 

44.4. -   Одлука о трошковима поступка - одговор утврђен је на сед-
ници Кривичног одељења Врховног касационог суда 22.9.2014. 
године – страна 260 

 

- ИСПРАВЉАЊЕ ГРЕШАКА У ПРЕСУДИ (члан 431. ЗКП) – 45.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 14.11.2014.  године – страна 261 

 

ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРЕТРЕСА - ГЛАВНИ ПРЕТРЕС (чл. 
377. – 384. ЗКП) – 30.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 15.4.2014.  године – страна 246 

 

ПРЕТРЕСАЊЕ – ДОКАЗНЕ РАДЊЕ (чл. 152. – 160. ЗКП) – 13. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 4.4.2014. и  27.10.2014.  годи-
не – страна 219 

13.1. -   Мобилни телефон – као уређај за аутоматску обраду пода-
така – и овлашћење тужиоца и судије за претходни посту-
пак  - одговор утврђен је на седници Кривичног одељења Вр-
ховног касационог суда 4.4.2014. године – страна 219 

13.2. -   Претрес уређаја за аутоматску обраду података – рок из 
члана 155. ЗКП - одговор утврђен је на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда 27.10.2014. године – стра-
на 220 
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ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМАЊЕ ПРЕДМЕТА – ДОКАЗНЕ РАДЊЕ (чл. 147. – 
151. ЗКП) – 12.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 14.11.2014.  године – страна 218 

 

ПРИЗНАЊЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА И ИЗВОЂЕЊЕ ДОКАЗА на ГЛАВНОМ 
ПРЕТРЕСУ (члан 394. ЗКП) – 35.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013.  године – страна 249 

 

ПРИКУПЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА ОД ГРАЂАНА - ПРЕДИСТРАЖНИ ПО-
СТУПАК (члан 288. ЗКП) – 23. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 4.4.2014.  године – страна 242 

 

ПРИМЕНА БЛАЖЕГ ЗАКОНА (члан 5. став 2. КЗ) – 69.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 15.4.2014.  године – страна 277 

 

ПРИПРЕМНО РОЧИШТЕ - ГЛАВНИ ПРЕТРЕС (чл. 344. – 361. ЗКП) – 28. (1. – 3.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013. и  24.11.2014.  годи-
не – страна 245 

28.1. -   Припремно рочиште - одговор утврђен је на седници Кри-
вичног одељења Врховног касационог суда 2. и 4.12.2013. годи-
не – страна 245 

28.2. -   Проширивање оптужбе - одговор утврђен је на седници Кри-
вичног одељења Врховног касационог суда 2. и 4.12.2013. годи-
не – страна 245 

28.3. -   Апсолутна застарелост кривичног гоњења - одговор утвр-
ђен је на седници Кривичног одељења Врховног касационог су-
да 24.11.2014. године – страна 246 
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ПРИТВОР (чл. 210. – 223. ЗКП) – 16. (1. – 18.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013, 4.4.2014, 15.4.2014, 
20.10.2014, 27.10.2014,  14.11.2014. и  24.11.2014.  године – страна 223 
16.1. - Узнемирење јавности - одговор утврђен је на седници Кри-

вичног одељења Врховног касационог суда 2. и 4.12.2013. годи-
не – страна 223 

16.2. - Основ за одређивање или продужење притвора - одговор 
утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касацио-
ног суда 4.4.2014. године – страна 223 

16.3. - Форма одлуке о притвору - одговор утврђен је на седници 
Кривичног одељења Врховног касационог суда 24.11.2014. го-
дине – страна 224 

16.4. - Рачунање дана проведених у притвору - одговор утврђен је 
на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
4.4.2014. године – страна 225 

16.5. - Одлучивање сздије за предходни поступак - одговор утвр-
ђен је на седници Кривичног одељења Врховног касационог су-
да 2. и 4.12.2013. године – страна 225 

16.6. - Максимално трајање притвора у истрази - одговор утврђен 
је на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
4.4.2014. године – страна 226 

16.7. - Жалба против решења о трајању предлога за укидање при-
твора - одговор утврђен је на седници Кривичног одељења Вр-
ховног касационог суда 2. и 4.12.2013. године – страна 226 

16.8. - Одлучивање о притвору након доношења пресуде о при-
хватању споразума о признању кривичног дела - одговор 
утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касацио-
ног суда 15.4.2014. године – страна 226 

16.9. - Одлучивање о притвору након што јавни тужилац судији 
достави споразум о признању кривице  - одговор утврђен је 
на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
27.10.2014. године – страна 227 

16.10. - Сагласност странака за укидање притвора - одговор утвр-
ђен је на седници Кривичног одељења Врховног касационог су-
да 24.11.2014. године – страна 227 

16.11. - Дозвола за посете притворенику - одговор утврђен је на сед-
ници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
24.11.2014. године – страна 228 
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16.12. - Предвиђеност обавезног притвора - одговор утврђен је на 
седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 2. и 
4.12.2013. године – страна 228 

16.13. - Надлежност за доношење посебног решења о продужењу 
притвора - одговор утврђен је на седници Кривичног одељења 
Врховног касационог суда 14.11.2014. године – страна 228 

16.14. - Притвор у скраћеном поступку - одговор утврђен је на сед-
ници Кривичног одељења Врховног касационог суда 4.4.2014. 
године – страна 229 

16.15. - Судија појединац - одговор утврђен је на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда 4.4.2014. године – страна 
229 

16.16. - Притвор у скраћеном поступку - одговор утврђен је на сед-
ници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
20.10.2014. године – страна 229 

16.17. - Притвор у скраћеном поступку - одговор утврђен је на сед-
ници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
14.11.2014. године – страна 230 

16.18. - Ознака предмета - одговор утврђен је на седници Кривичног оде-
љења Врховног касационог суда 4.4.2014. године – страна 230 

 

ПРОЦЕНАТ ТХЦ У КОНОПЉИ И К.Д  (чл. 246, 246а и 247. КЗ) – 82.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 4.12.2013.  године – страна 284 

 

 

Р 
 

РАД У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ (члан 52. став 4. КЗ) – 72.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 24.11.2014.  године – страна 279 

 

РОЧИШТЕ ЗА ИЗРИЦАЊЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ - СКРАЋЕНИ 
ПОСТУПАК - (чл. 512. – 518. ЗКП) – 63.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 31.3.2014.  године – страна 271 

 
 



Регистар сентенци 
 

 487

С 
 

СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК  
 

- СУЂЕЊЕ У ОДСУСТВУ – 59.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 4.4.2014.  године – страна 269 

 

- КОРИШЋЕЊЕ ИСКАЗА СВЕДОКА ПРЕД РАДНИЦИМА ПОЛИЦИ-
ЈЕ – 60.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 14.11.2014.  године – страна 270 

 

- ИСПИТИВАЊЕ ОПТУЖНОГ АКТА – 61. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 15.4.2014.  године – страна 270 

 

- ОДБАЦИВАЊЕ ПРИВАТНЕ ТУЖБЕ – 62. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 27.10.2014. године – страна 271 

 

- РОЧИШТЕ ЗА ИЗРИЦАЊЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ – 63. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 31.3.2014. године – страна 271 

 

СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА – и учешће судије (који је 
одбио споразум о признању кривичних дела у односу на једног од окривље-
них, а води се јединствени поступак против више окривљених) у даљем по-
ступку (члан 318. ЗКП) – 26.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 16.4.2014.  године – страна 244 

 

СТРУЧНИ САВЕТНИК (чл. 125. – 126. ЗКП) – 11.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 20.10.2014.  године – страна 219 
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СУЂЕЊЕ У ОДСУСТВУ - ГЛАВНИ ПРЕТРЕС – ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ ПРЕТРЕСА  (члан 381. ЗКП) – 31.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 4.4.2014.  године – страна 247 

 

СУЂЕЊЕ У ОДСУСТВУ - СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК – 59. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 4.4.2014.  године – страна 269 

 
 

 

Т 
 

ТОК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА (чл. 385. – 415. ЗКП) – 32.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 4.12.2013.  године – страна 247 

 

ТРОШКОВИ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА (чл. 261. – 268. ЗКП) – 18. (1. – 9.)   

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седницама Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда - 4.4.2014, 15.4.2014, 16.4.2014, 
27.10.2014, 14.11.2014, 17.11.2014. и  24.11.2014.  године – страна 233 
18.1. - Трошкови браниоца по службеној дужности - одговор утвр-

ђен је на седници Кривичног одељења Врховног касационог су-
да 4.4.2014. године – страна 233 

18.2. - Раздвајање износа  трошкова - одговор утврђен је на седни-
ци Кривичног одељења Врховног касационог суда 16.4.2014. 
године – страна 234 

18.3. - Надлежност за одлучивање о трошковима поступка - одго-
вор утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног каса-
ционог суда 17.11.2014. године – страна 236 

18.4. - Трошкови поступка настали пре доношења наредбе за 
спровођење истраге - одговор утврђен је на седници Кривич-
ног одељења Врховног касационог суда 24.11.2014. године – 
страна 236 
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18.5. - Посете браниоца притворенику - одговор утврђен је на сед-
ници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
24.11.2014. године – страна 236 

18.6. - Жалба на решење о трошковима поступка истраге - одго-
вор утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног каса-
ционог суда 14.11.2014. године – страна 237 

18.7. - Трошкови ангажовања адвоката и застарелост кривичног 
гоњења - одговор утврђен је на седници Кривичног одељења 
Врховног касационог суда 15.4.2014. године – страна 237 

18.8. - Награда браниоцу и вештаку - одговор утврђен је на седни-
ци Кривичног одељења Врховног касационог суда 27.10.2014. 
године – страна 228 

18.9. - Преузимање више процесних радњи сукцесивно - одговор 
утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касацио-
ног суда 16.4.2014. године – страна 228 

У 
 

УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ (члан 57. став 3. КЗ) – 73.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 24.11.2014.  године – страна 279 

 

УКИДАЊЕ ПРЕСУДЕ И НАЛОЗИ ПРВОСТЕПЕНОМ СУДУ – 56.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 14.11.2014.  године – страна 268 

 

 

УНИШТЕЊЕ И ОШТЕЋЕЊЕ ТУЂЕ СТВАРИ (212. КЗ) – 81.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 17.11.2014.  године – страна 284 

 

УПОЗНАВАЊЕ СА САДРЖИНОМ ЗАПИСНИКА О ИСКАЗИМА  
- ГЛАВНИ ПРЕТРЕС (члан 406. ЗКП) – 38.  (1. – 5.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 14.12.2013, 31.3.2014, 4.4.2014, 
15.5.2014 и 24.11.2014.  године – страна 250 
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38.1. - Могућност читања исказа сведока (који је испитан пред 
истражним судијом) а није положио заклетву - одговор 
утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касацио-
ног суда 2. и 4.12.2013. године – страна 250 

38.2. - Саслушање саоптуженог према коме је поступак већ окон-
чан - одговор утврђен је на седници Кривичног одељења Вр-
ховног касационог суда 31.3.2014. године – страна 251 

38.3. - Раздвајање поступака – и могућност коришћења исказа 
(датог у полицији) једног осумњиченог - као доказа у по-
ступку према другом окривљеном - одговор утврђен је на 
седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
4.4.2014. године – страна 251 

38.4. - Раздвајање поступака – и испитивање окривљених као 
сведока (избегавање дуплирања процесних улога) - одговор 
утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног касацио-
ног суда 13.5.2014. године – страна 252 

38.5. - Упознавање са садржином записника о саслушању мало-
летника у припремном поступку, према коме је поступак 
раздвојен - одговор утврђен је на седници Кривичног одељења 
Врховног касационог суда 24.11.2014. године – страна 253 

 

УСЛОВНИ ОТПУСТ (члан 46. КЗ) – 71.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 15.4.2014.  године – страна 278 

 

 

Ч 
 

ЧИЊЕНИЧНИ ОСНОВ ПРЕСУДЕ (члан 419. ЗКП) – 40. (1. – 2.)  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговори утврђени на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 27.10.2014.  године – страна 253 

40.1. - Осуђујућа прсуда према једном окривљеном заснована на 
признању саокривљеног - могућност - одговор утврђен је на 
седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 
27.10.2014. године – страна 253 
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40.2. - Пресуда искључиво заснована на признању - могућност - 
одговор утврђен је на седници Кривичног одељења Врховног 
касационог суда 27.10.2014. године – страна 254 

 

ЧИТАЊЕ ЗАПИСНИКА О ИСКАЗИМА СВЕДОКА ИЛИ ВЕШТАКА НА 
ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ КОЈИ ПОЧИЊЕ ИЗНОВА (члан 388. ЗКП) – 33.  

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда - 14.11.2014.  године – страна 248 

 

Ш 
 

ШУМСКА КРАЂА (члан 275. став 1. КЗ) – 84. 

- ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - одговор утврђен на седници Кривичног 
одељења Врховног касационог суда – 24.11.2014.  године – страна 285 

.
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РЕГИСТАР СЕНТЕНЦИ* 
из решења Врховног касационог суда 

утврђених а на седницама 
ОДЕЉЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ  

У РАЗУМНОМ РОКУ 
 
 

 

I –  СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ - ПРАВНИ СТАНДАРД  
И СВРХА ЗАШТИТЕ  

1. - ПРАВНИ СТАНДАРД 

-  СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ КАО ПРАВНИ СТАНДАРД   
-   Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 141/2014 од 
05.11.2014.године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење 
у разумном року 19.03.2015. године – страна 445. 

2. - СВРХА 

-  СВРХА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ  
У РАЗУМНОМ РОКУ - Сентенца из решења Врховног касационог суда 
Рж г 294/2014 од 11.12.2014. године утврђена на седници Одељења за зашти-
ту права на суђење у разумном року 19.03.2015. године – страна 447. 

II – РАЗУМНО ВРЕМЕ ЗА ОКОНЧАЊЕ ПОСТУПКА  

-  РАЗУМНО ВРЕМЕ ЗА ОКОНЧАЊЕ СУДСКОГ ПОСТУПКА - Сен-
тенца из решења Врховног касационог суда Рж г 331/2014 од 10.12.2014. године 
утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 
19.03.2015. године – страна 441. 

-  УТИЦАЈ СЛОЖЕНОСТИ ПРЕДМЕТА НА ДУЖИНУ ТРАЈАЊА  
ПОСТУПКА - Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 5/2014 од 
04.09.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у 
разумном року 19.03.2015. године – страна 448. 

 

                                                 
*  Регистар је урађен од стране - INTERMEXA, као издавача Билтена Врховног 

касационог суда и у функцији је олакшања приступа значајним питањима 
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III – ДУГО ТРАЈАЊЕ ПОСТУПКА  

1. - ОДГОВОРНОСТ ПОДНОСИОЦА 

-  ДУГО ТРАЈАЊЕ ПОСТУПКА ЗБОГ ПОНАШАЊА ПОДНОСИ-
ОЦА - Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 148/2014 од 
27.11.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђе-
ње у разумном року 19.03.2015. године – страна 399. 

-  ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПОСТУПКА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОНА-
ШАЊА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУ-
ЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ - Сентенца из решења Врховног касационог 
суда Рж г 543/2014 од 22.01.2014. године утврђена на седници Одељења за за-
штиту права на суђење у разумном року 19.03.2015. године – страна 400. 

-  НЕКИ ОД УЗРОКА ДУГОГ ТРАЈАЊА ПОСТУПКА КОЈЕ ЈЕ 
СКРИВИО ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА - Сентенца из решења Врхов-
ног касационог суда Рж г 71/2014 од 18.09.2014. године утврђена на седници 
Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 19.03.2015. године – 
страна 412. 

-  НЕКОРИШЋЕЊЕ ПРИТУЖБЕ КАО СРЕДСТВА ЗА ОТКЛАЊА-
ЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ У СУДСКОМ ПОСТУПКУ - Сентенца из 
решења Врховног касационог суда Рж к 33/2014 од 17.11.2014. године утврђе-
на на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 
19.03.2015. године – страна 413. 

-  НЕПОШТОВАЊЕ ДУЖНОСТИ ОКРИВЉЕНОГ ДА СЕ ОДАЗО-
ВЕ НА ПОЗИВ СУДА  - Сентенца из решења Врховног касационог суда 
Рж к 13/2014 од 15.10.2014. године утврђена на седници Одељења за зашти-
ту права на суђење у разумном року 19.03.2015. године – страна 416. 

-  ОДГОВОРНОСТ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА ДУЖИНУ ТРА-
ЈАЊА СУДСКОГ ПОСТУПКА  - Сентенца из решења Врховног касацио-
ног суда Рж г 173/2014 од 13.11.2014. године утврђена на седници Одељења за 
заштиту права на суђење у разумном року 19.03.2015. године – страна 421. 

2. – ОДГОВОРНОСТ СУДА – 

-  НЕАКТИВНО И НЕЕФИКАСНО СУЂЕЊЕ  - Сентенца из решења 
Врховног касационог суда Рж к 8/2014 од 21.10.2014 .године утврђена на сед-
ници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 19.03.2015. годи-
не – страна 407. 
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-  НЕРАЗУМНО ДУГО ОДЛУЧИВАЊЕ О КАМАТИ КАО СПО-
РЕДНОМ ПОТРАЖИВАЊУ - Сентенца из решења Врховног касационог 
суда Рж гп 13/2014 од 27.11.2014. године утврђена на седници Одељења за за-
штиту права на суђење у разумном року 19.03.2015. године – страна 418. 

-  НЕСАНКЦИОНИСАЊЕ ПРОЦЕСНЕ НЕДИСЦИПЛИНЕ ОКРИ-
ВЉЕНОГ И ЊЕГОВОГ БРАНИОЦА КАО РАЗЛОГ НЕРАЗУМ-
НО ДУГОГ СУЂЕЊА - Сентенца из решења Врховног касационог суда 
Рж к 36/2014 од 24.11.2014. године утврђена на седници Одељења за зашти-
ту права на суђење у разумном року 19.03.2015. године – страна 419. 

3. – ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ – 

-  РЕФОРМА ПРАВОСУДНОГ СИСТЕМА И ОЦЕНА ЊЕНОГ 
УТИЦАЈА НА ДУЖИНУ ТРАЈАЊА СУДСКОГ ПОСТУПКА 
- Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж к 15/2014 од 
23.09.2014.године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење 
у разумном року 19.03.2015. године – страна 442. 

-  ПРОМЕНА СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ И ДУЖИНА ПОСТУП-
КА - Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж р 5/2014 од 
02.10.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђе-
ње у разумном року 19.03.2015. године – страна 438. 

-  ДЕЈСТВО ПРЕКИДА ПОСТУПКА - Сентенца из решења Врховног каса-
ционог суда Р4 гп 17/2014 од 20.11.2014. године утврђена на седници Одељења за 
заштиту права на суђење у разумном року 19.03.2015. године – страна 398. 

-  НЕОКОНЧАВАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ПОРЕД АЖУР-
НОГ ПОСТУПАЊА СУДА - Сентенца из решења Врховног касационог 
суда Р4 гп 22/2014 од 18.12.2014. године утврђена на седници Одељења за за-
штиту права на суђење у разумном року 19.03.2015. године – страна 414. 

IV – ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА 
СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

1. АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

     - ОШТЕЋЕНИ – 

-  АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ОШТЕЋЕНОГ ДА ЗАХТЕВА 
ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ - Сен-
тенца из решења Врховног касационог суда Рж к 32/2014 од 24.11.2014. 
године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у ра-
зумном року 19.03.2015. године – страна 395. 
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-  ПОСТУПАК ЗА ОПОЗИВ УСЛОВНЕ ОСУДЕ И ЗАХТЕВ ЗА 
ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ - Сен-
тенца из решења Врховног касационог суда Рж к 71/2014 од 25.12.2014. 
године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у ра-
зумном року 19.03.2015. године – страна 427. 

- ПРАВНА ЛИЦА КОЈА СУ ПОД КОНТРОЛОМ ДРЖАВЕ 

-  АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА СУ 
ПОД КОНТРОЛОМ ДРЖАВЕ ДА ТРАЖЕ ОДРЕЂИВАЊЕ 
ПРИМЕРЕНЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ - Сентенца из решења Врхов-
ног касационог суда Рж г 395/2014 од 17.12.2014. године утврђена на сед-
ници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 19.03.2015. 
године – страна 396. 

- СТРАНКА У СУДСКОМ ПОСТУПКУ 

-  АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЗА ЗАШТИТУ 
ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ - Сентенца из реше-
ња Врховног касационог суда Рж г 505/2014 од 5.2.2015. године утврђена 
на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 
19.03.2015. године – страна 397. 

 

2. НАДЛЕЖНОСТ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ 
 

2.1. -  КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАЗГРАНИЧЕЊЕ  
НАДЛЕЖНОСТИ – 

-  ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТА СПОРА КАО ЈЕДАН ОД КРИТЕРИ-
ЈУМА ЗА РАЗГРАНИЧЕЊЕ СТВАРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ  - 
Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 16/2014 од 
10.09.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на су-
ђење у разумном року 19.03.2015. године – страна 451. 

-  ВРСТА ГРАЂАНСКОГ-СУДСКОГ ПОСТУПКА КАО ЈЕДАН 
ОД КРИТЕРИЈУМА ЗА РАЗГРАНИЧЕЊЕ СТВАРНЕ НАДЛЕ-
ЖНОСТИ - Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 12/2014 
од 03.09.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту права на 
суђење у разумном року 19.03.2015. године – страна 452. 
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-  ВРСТА СПОРА КАО ЈЕДАН ОД КРИТЕРИЈУМА ЗА РАЗГРА-
НИЧЕЊЕ СТВАРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ - Сентенца из решења Вр-
ховног касационог суда Рж р 1/2014 од 26.06.2014. године утврђена на сед-
ници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 19.03.2015. 
године – страна 454. 

-  ПРАВНОСНАЖНОСТ КАО ЈЕДАН ОД КРИТЕРИЈУМА ЗА 
ОДРЕЂИВАЊЕ АПСОЛУТНЕ НАДЛЕЖНОСТИ СУДА - Сен-
тенца из решења Врховног касационог суда Рж к 70/2014 од 11.12.2014. 
године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у ра-
зумном року 19.03.2015. године – страна 433. 

2.2. -  ПОДЕЉЕНА НАДЛЕЖНОСТ – 

-  ПОДЕЉЕНА НАДЛЕЖНОСТ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПРА-
ВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ ИЗМЕЂУ СУДОВА 
УСТАНОВЉЕНИХ ЗАКОНОМ О УРЕЂЕЊУ СУДОВА И 
УСТАВНОГ СУДА - Сентенца из решења Врховног касационог суда 
Рж г 252/2014 од 26.11.2014. године утврђена на седници Одељења за за-
штиту права на суђење у разумном року 19.03.2015. године – страна 426. 

3. – ОДРЕЂЕНОСТ ЗАХТЕВА – 

-  ОДРЕЂЕНОСТ ЗАХТЕВА ЗА ДОСУЂИВАЊЕ ПРИМЕРЕНЕ НА-
КНАДЕ И ЊЕГОВА АКЦЕСОРНА ПРИРОДА - Сентенца из решења 
Врховног касационог суда Рж г 78/2014 од 01.10.2014. године утврђена на 
седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 19.03.2015. 
године – страна 423. 

-  ПРОЦЕСНА КОНВЕРИЗИЈА УСТАВНЕ ЖАЛБЕ У ЗАХТЕВ ЗА 
ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ И ПРАВ-
НА СУДБИНА НЕОПРЕДЕЉЕНОГ ЗАХТЕВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 
ПРИМЕРЕНЕ НАКНАДЕ - Сентенца из решења Врховног касационог суда 
Рж гп 10/2014 од 14.11.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту 
права на суђење у разумном року 19.03.2015. године – страна 438. 

4. - ПРЕДМЕТ ЗАШТИТЕ (сходно члану 32. Устава и 8а  
Закона о уређењу судова) – 

-  ПРАВНА ПРИРОДА ПОСТУПКА ЗА ОБУСТАВУ ИЗВРШЕЊА 
ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ - Сентенца из решења Врховног касационог суда 
Рж гп 12/2014 од 14.11.2014. године утврђена на седници Одељења за зашти-
ту права на суђење у разумном року 19.03.2015. године – страна 432. 
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-  ПОВРЕДА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ ПРЕД 
ОРГАНОМ УПРАВЕ И НАДЛЕЖНОСТ СУДА - Сентенца из реше-
ња Врховног касационог суда Р4 у 66/2014 од 07.11.2014. године утврђена на 
седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 19.03.2015. 
године – страна 430. 

-  ПОВРЕДА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ У ПО-
СТУПКУ ПРЕД ВРХОВНИМ КАСАЦИОНИМ СУДОМ - Сентенца 
из решења Врховног касационог суда Р4 к 13/2014 од 24.11.2014.године утвр-
ђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 
19.03.2015. године – страна 431. 

V - ПОСТУПАК 

1. - ПРОЦЕДУРАЛНА ПИТАЊА – 

-  НАДЛЕЖНОСТ СУДА И ДОЗВОЉЕНОСТ ЗАХТЕВА ЗА ЗА-
ШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ - Сентенца из 
решења Врховног касационог суда Рж г 1/2014 од 09.07.2014. године утврђе-
на на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 
19.03.2015. године – страна 405. 

-  ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИТВОРУ И ПРОЦЕСНА ОВЛАШЋЕЊА 
СУДА У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИ-
ТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ - Сентенца из реше-
ња Врховног касационог суда Рж к 81/2014 од 11.12.2014. године утврђена на 
седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 19.03.2015. 
године – страна 422. 

-  ПОВРЕДА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ У ПО-
СТУПКУ ЛИШЕЊА ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ - Сентенца из 
решења Врховног касационог суда Рж г 257/2014 од 26.11.2014. године утвр-
ђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 
19.03.2015. године – страна 429. 

-  ПУНОМОЋЈЕ ИЗДАТО У ПАРНИЧНОМ ИЛИ ДРУГОМ СУД-
СКОМ ПОСТУПКУ И ЊЕГОВО ДЕЈСТВО У ОКВИРУ ПО-
СТУПКУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ 
РОКУ - Сентенца из решења Врховног касационог с-уда Рж г 51/2014 од 
17.09.2014.године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење 
у разумном року 19.03.2015. године – страна 440. 

-  RES JUDICATA - Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 
22/2015 од 11.02.2015.године утврђена на седници Одељења за заштиту пра-
ва на суђење у разумном року 19.03.2015. године – страна 444. 
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-  СХОДНА ПРИМЕНА ЗВП И ЗПП У ПОСТУПКУ ЗА ЗАШТИТУ 
ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ - Сентенца из решења 
Врховног касационог суда Рж уп 10/2014 од 12.12.2014. године утврђена на 
седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 19.03.2015. 
године – страна 445. 

2. - ОЦЕНА ДУЖИНЕ ТРАЈАЊА – 

-  ИНИЦИЈАЛНИ АКТ КАО ПРАВНО РЕЛЕВАТНА ЧИЊЕНИЦА 
ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПОЧЕТКА СУДСКОГ ПОСТУПКА - Сентенца 
из решења Врховног касационог суда Рж г 81/2014 од 01.10.2014. године 
утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 
19.03.2015. године – страна 402. 

-  ОПТЕРЕЋЕНОСТ СУДА ИЛИ КОНКРЕТНОГ СУДИЈЕ БРО-
ЈЕМ ПРЕДМЕТА - Сентенца из решења Врховног касационог суда Р4 у 
28/2014 од 02.10.2014. године утврђена на седници Одељења за заштиту пра-
ва на суђење у разумном року 19.03.2015. године – страна 425. 

-  ПРАВО НА ПЕНЗИЈУ КАО ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНО ПРАВО - Сен-
тенца из решења Врховног касационог суда Р4 у 55/2014 од 19.09.2014. године 
утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 
19.03.2015. године – страна 434. 

-  ПРИНУДНА НАПЛАТА НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА И ДО-
СТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА О ИЗВРШЕЊУ НБС КАО РЕЛЕВАНТ-
НА ЧИЊЕНИЦА ЗА ОКОНЧАВАЊЕ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА - 
Сентенца из решења Врховног касационог суда Рж г 389/2014 од 18.12.2014. 
године утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у разум-
ном року 19.03.2015. године – страна 436. 

3. – ОДЛУЧИВАЊЕ  

-  НЕДОЗВОЉЕНА ПРИМЕНА ВАН ПРАВНИХ КРИТЕРИЈУМА 
ПРИЛИКОМ ОДРЕЂИВАЊА ПРИМЕРЕНЕ НАКНАДЕ - Сентен-
ца из решења Врховног касационог суда Рж г 111/2014 од 23.10.2014. године 
утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 
19.03.2015. године – страна 411. 

-  НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРА-
ВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ - Сентенца из решења Врхов-
ног касационог суда Рж к 63/2014 од 12.12.2014. године утврђена на седници 
Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 19.03.2015. године – 
страна 406. 
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-  ОДРЕЂИВАЊЕ ПРАВИЧНЕ НАКНАДЕ КАО ДИСКРЕЦИОНО 
ОВЛАШЋЕЊЕ СУДА - Сентенца из решења Врховног касационог суда 
Рж г 187/2014 од 26.11.2014. године утврђена на седници Одељења за зашти-
ту права на суђење у разумном року 19.03.2015. године – страна 424 

-  ПРАВНА ПРИРОДА ПРАВА НА ПРИМЕРЕНУ НАКНАДУ - Сен-
тенца из решења Врховног касационог суда Рж г 95/2014 од 01.10.2014. годи-
не утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном ро-
ку 19.03.2015. године – страна 433. 

4. – ЖАЛБА на решење о захтеву за заштиту права  
на суђење у разумном року – 

-  ЈЕДНОСТРАНАЧКИ КАРАКТЕР ПОСТУПКА ЗАХТЕВА ЗА ЗА-
ШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ И ДОЗВО-
ЉЕНОСТ ЖАЛБЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - Сентенца из решења Вр-
ховног касационог суда Рж г 142/2014 од 06.11.2014. године утврђена на сед-
ници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 19.03.2015. годи-
не – страна 404. 

-  НЕДОЗВОЉЕНОСТ ЖАЛБЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ВР-
ХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ОДЛУЧИО О ЗАХТЕВУ ЗА ЗА-
ШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ - Сентенца из 
решења Врховног касационог суда Рж г 26/2014 од 03.09.2014. године утврђе-
на на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 
19.03.2015. године – страна 409. 

-  ПРИМЕНА ПРИНЦИПА REFORMATIO IN PEUIS У ПОСТУПКУ 
ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ - Сен-
тенца из решења Врховног касационог суда Рж г 297/2014 од 10.12.2014. го-
дине утврђена на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном 
року 19.03.2015. године – страна 435. 
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